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EDITAL TOMADA DE PREÇO 04/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0551/2019
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO 

T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, Estado da Bahia, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, torna pública e dá ciência aos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL regida pela Lei Federal Nº 8.666, de 1993, e à Lei 

Complementar n° 123, de 2006 com as suas alterações, bem como à legislação correlata e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos, que objetiva a Contratação de empresa especializada 

paraconstrução de uma unidade de beneficiamento de leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com 

capacidade de 1.500 (mil e quinhentos) litros/dia, para atender a diversas comunidades no Município de 

Seabra – BA., de acordo com o Plano de Trabalho, Projeto Básico e Memorial Descritivo, incluindo o 

fornecimento dos materiais, mão de obras e encargos necessários, devendo na construção do 

empreendimento deverão ser observados rigorosamente o Projeto Arquitetônico e demais Projetos 

Complementares, nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 0001/2019, publicado no D.O.E de 

12/01/19, firmado o ente o Município de Seabra- BA., e a CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional), observado os termos este Edital Tomada de Preço 04/2019 e seus anexos, a ser realizado no 

29 de Agosto de 2019, às 09:00hs, na sede da Prefeitura Municipal de Seabra – BA., na sede 

administrativa situada a Rua Horácio de Matos Nº 99A, (Sala de Licitações e Contratos), Centro, Seabra –

BA., CEP 46.900-000. A cópia da íntegra deste Edital ficara disponível para análise prévia pelos 

interessados no Site www.seabra.ba.io.org.br. Já o dos elementos que o integram, assim como (memorial 

descritivo, Planilha Orçamentaria, Plantas e Projetos), serão fornecidos aos interessados gratuitamente em 

Mídia de CD, após preenchimento da retirada do mesmo para futura comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, junto ao setor de licitações, localizado na Rua Horácio de Matos Nº 

99A, 2º Pavimento, Sala de Licitações, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, de segunda a sexta feira, no 

horário das 08:00h às 12:00h. Nos casos de impressão do Edital, o mesmo será disponibilizado após o 

pagamento prévio de emolumento no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para cobrir custos administrativos 

inerentes a reprodução gráfica.

ABERTURA DOS ENVELOPES

Os documentos de Credenciamento e os Envelopes 01 (Habilitação) e 02 (Proposta de Preços), deverão ser 

entregues na sala de reuniões da COPEL, situada àRua Horácio de Matos Nº 99A, 2º Pavimento, Sala de 

Licitações, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, em sessão pública a ser realizada às 09:00 horas do dia 

29 de Agosto de 2019. 

1. DO OBJETO 
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O objeto desta licitação é Contratação de empresa especializada paraconstrução de uma unidade de 

beneficiamento de leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 1.500 (mil e quinhentos) 

litros/dia, para atender a diversas comunidades no Município de Seabra – BA., de acordo com o Plano de 

Trabalho, Projeto Básico e Memorial Descritivo, incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obras e 

encargos necessários, devendo na construção do empreendimento deverão ser observados rigorosamente 

o Projeto Arquitetônico e demais Projetos Complementares, nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio 

Nº 0001/2019, publicado no D.O.E de 12/01/19, firmado o ente o Município de Seabra- BA., e a CAR 

(Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), observado os termos este Edital Tomada de Preço 

04/2019 e seus anexos. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.1. ANEXO I - Projeto Básico 

1.2. ANEXO II - Planilha Orçamentária 

1.2.1. ANEXO II.1 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.3. ANEXO III - Modelo de Proposta de Preço 

1.4. ANEXO IV - Modelo do cronograma físico-financeiro 

1.5. ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação 

1.6. ANEXO VI - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99) 

1.7. ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte enquadrada no 

artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 

1.8. ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

1.9. ANEXO IX – Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

1.10. ANEXO X – Modelo de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

1.10. ANEXO XI - Minuta do Contrato 

1.11. ANEXO XII - Recibo de Retirada de Edital 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.1.1. DOS CADASTRADOS 
2.1.1.1. Participarão desta licitação as empresas inscritas no registro de fornecedores, com credenciamento 

regular certificado no Registro Cadastral do Município de Seabra- BA, nos termos do art. 22, § 2º da Lei 

8.666, de 1993. 

2.1.2. DOS NÃO CADASTRADOS 
2.1.2.1. Participarão desta licitação as empresas não credenciadas no referido cadastro, mas que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas. As licitantes que não estiverem cadastradas deverão encaminhar para a 
Comissão de Licitação a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data 
prevista para a abertura das propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a 
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documentação de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos termos do 
art. 22, § 2º da Lei 8.666, de 1993.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em 

processo de recuperação extrajudicial; 

2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;  

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do 

artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 

2.2.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de 

direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 

9.605, de 1998; 

2.2.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

2.2.6. Que estejam reunidas em consórcio; 

2.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993;

2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional 

adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e 

supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde que os serviços 

contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou 

subcontratação. 

2.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um representante munido de 

documento que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se entregando copia autenticada da Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente, bem como de documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e 

que contenha autorização para responder por sua representada (Licitante). A Credencial deverá ser 

apresentada em papel timbrado da empresa e deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, 

Contrato Social ou Requerimento de empresário (e suas alterações). Cada credenciado poderá representar 

apenas um licitante; 

3.2. Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento Público de 

Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, poderes 

específicos para o certamente em referência para a prática de todos os atos inerentes ao certame em nome 

da empresa representada. Deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social ou 
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Requerimento de empresário (e suas alterações) e cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente; 

3.3. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da 

procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia autenticada do contrato 

social e/ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em cartório (e suas alterações). 

Apresentar copia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 

3.4. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia autenticada do 

respectivo estatuto, contrato social ou Requerimento de empresário (e suas alterações), no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações, conjuntamente com copia autenticada 

da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 

3.5. Não será admitida procuração com poderes gerais que não outorguem poderes para prática de atos de 

processo licitatório; 

3.6. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 

impedido de formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão: 

3.7. Os licitantes deverão entregar ao Presidente(a) a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, preferencialmente conforme modelo constante no ANEXO V; 

3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar DECLARAÇÃO DE 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, preferencialmente conforme modelo constante no 

ANEXO VIII, a fim de usufruir dos benefícios concedidos pela Lei complementar 123/2006; 

3.3. Os Documentos de Credenciamento e a declaração acima citados serão entregues ao Presidente em 

mãos, fora dos envelopes A – HABILITAÇÃO e B – PROPOSTA DE PREÇOS: 

3.9. A desistência da proposta só será aceita antes da conclusão da fase de habilitação, conforme  6° do 

artigo 43 da Lei 8.666/1993. 

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 
4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de 

habilitação e o outro, a proposta de preços. 

4.1.1.Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, 

mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da 

sessão pública. 

4.1.1.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado 

diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA-BA
TOMADA DE PREÇO Nº0042019

SESSÃO EM 29/08/2019ÀS 09:00 HORAS 
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4.1.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como 

proposta. 

4.2. 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 N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA-BA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° xx.xxx.xxx/0001-xx

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA-BA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° xx.xxx.xxx/0001-xx

4.3. Todos os documentos deverão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 

competente ou servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.  

4.3.1. No caso de cópia autenticada por servidor da administração esta deverá ser feita por qualquer um dos 

membros da Comissão, na sala de licitações, em horário de atendimento ao público, preferencialmente até 

01 (um) dia útil antes da abertura do certame. 

4.3.2. Quando a autenticação for durante a sessão da licitação, os documentos originais poderão ficar 

retidos até a finalização do processo licitatório. 

4.3.3. Somente serão autenticadas pela Comissão fotocópias que possam ser conferidas com documento 

original.  

4.4. Os documentos extraídos via internet e/ou os que possam ter sua autenticidade comprovada pela 

internet, encontram-se dispensados de apresentação em original ou fotocópia autenticada, podendo a 

confirmação da autenticidade dos dados ser realizada por servidor municipal no endereço oficial (site) do 

órgão emitente. 

4.5. No caso de reconhecimento de firma a Comissão poderá fazer a verificação por semelhança através da 

carteira de identidade ou documento equivalente, conforme Lei 13.726/2018. 

4.6. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessão, não ensejaram em 

desclassificação, inabilitação ou não credenciamento das participantes. 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) 
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5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados, salvo se já 

tiverem apresentados na fase de credenciamento: 

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa; 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópia autenticada; 

c) Cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleições de seus administradores. Apresentar em cópia autenticada 

c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva, sempre em cópias autenticadas; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. Apresentar em cópia autenticada; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou 

pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

f) No caso de 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. Apresentar em cópia 

autenticada; 

g) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

i) Os documentos de habilitação jurídica já apresentados na fase do Credenciamento não precisam ser 

reapresentados. 

5.1.2. Relativos à Qualificação Técnica: 
a) Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade profissional 

competente CREA/BA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico, em plena validade.

b) Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, da região 

onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 

– CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que os responsáveis técnicos tenham 

executado obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, sendo 

necessário a comprovação de realização de no mínimo 50% dos itens destacados na planilha orçamentária 

para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. 
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b.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações 

básicas:  

b.1.1) Nome do contratado e do contratante;  

b.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no 

CREA;  

b.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

b.1.4) Localização da obra ou dos serviços;  

b.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);  

b.1.6) Data do início e término dos serviços; 

c) Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o 

compõem) que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/serviços de características técnicas 

similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização de no mínimo 

50% dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. 

c.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:  

c.1.1) Nome do contratado e do contratante;  

c.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no 

CREA;  

c.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

c.1.4) Localização da obra ou dos serviços;  

c.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);  

c.1.6) Data do início e término dos serviços; 

d) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

DESCREVER OS PROFISSIONAIS detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente 

acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do 

Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto da licitação.  

e) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-se-á

através:  

e.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro 

de Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;  

e.1.1) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de 

eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  

e.1.2) No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, 

qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última alteração de salário;  

e.1.3) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde 

consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: Ficha de 
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registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou 

Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 

e.1.4) declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 

certame. 

e.2) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, 

nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.  

f) Atestado de visita emitido pelo órgão licitante (exclusivamente por Engenheiro da Prefeitura), em nome da 

licitante, de que ela, por intermédio de engenheiro civil, visitou os locais onde serão executadas as 

obras/serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 

execução dos mesmos; 

f.1) A visita técnica só será realizada mediante agendamento no setor de Licitações ou de Engenharia da 

Prefeitura. 

f.2) A visita técnica poderá ser substituída por declaração do responsável técnico de que possui pleno 

conhecimento do objeto a ser licitado. Essa declaração deverá ser entregue acompanhada do atestado 

(juntamente do CAT) que comprove a experiência do responsável técnico acerca do objeto licitado. 

g) Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para cumprimento do objeto da 

licitação, relativo a:  

g.1) Instalações de Canteiro (organização e “lay out”);  

g.2) Pessoal técnico especializado;  

g.3) Lista de Equipamentos. 

5.1.3. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, 

conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de 

validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30(trinta) dias contados 

da data da sua apresentação; 

b) 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 encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

b.2) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 

cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

b.3) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
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b.4) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, 

com os valores extraídos de seu balanço patrimonial : 

LG

=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante

Passivo 

Circulante

c.5) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou 

patrimônio líquido) equivalente a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item 

pertinente. 

c.6) Declaração firmada pelo contador da Licitante em papel timbrado deste, atestando que os dados 

referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos 

do balanço do último exercício social já exigível. 

d) Conforme art.31, caput III, nas mesmas modalidades previstas no art. 56 desta Lei, limitada a 1% do valor 

estimado do objeto da Licitação, fica estabelecida a garantia inicial da concorrente, no valor de 1% do valor 

máximo da contratação, a ser recolhida a favor da Prefeitura Municipal de Seabra, ou nas condições 

estabelecidas abaixo: 

- Títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, e válidos para o mês de março de

2019; 

- Seguro-garantia; 

- Fiança – bancária; 

- Valor em espécie. 

5.1.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da empresa licitante ou da 

sede da contratante; 
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; 

f) Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e sua regularização. 

5.1.4.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos; 

5.1.4.2. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da 

Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

5.1.5. Documentos complementares:
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação 

neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993); 

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 

9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital; 

c) Declaração de inexistência de Servidor Público da Prefeitura Municipal de Seabra-BA no seu quadro de 

pessoal; 

5.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação. 

5.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 

fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas 

como forma de ilustração das propostas de preços. 

5.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

exigidos neste Edital e seus Anexos. 

5.5. Para o julgamento da Habilitação, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico 

na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 
6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas 

todas as suas folhas pelo responsável legal, deverá conter: 

6.1.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico; 

6.1.2. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária 

anexo ao Edital; 

6.1.2.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas 

relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços; 
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6.1.2.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como 

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

6.1.2.3.Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida; 

6.1.2.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” 

ou de unidades genéricas. 

6.2. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

6.2.1.O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso 

máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho 

crítico da obra. 

6.2.2. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma 

percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

6.2.1.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 

acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, 

não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

6.2.1.2.Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e 

equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do 

objeto, conforme modelo anexo ao Edital; 

6.2.1.3.As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 

legislação tributária; 

6.2.1.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos 

termos do artigo 125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011; 

6.2.2.Planilha orçamentária comparativa entre os preços unitários constantes da planilha elaborada pelo 

órgão, anexa ao Edital, e os preços unitários propostos pelo licitante. 

6.2.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do 

certame. 

6.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, 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. 

6.3.1. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida 

anuência de todos os licitantes. 

6.4. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente 

registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

6.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. 

7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
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7.1. O licitante deverá apresentar separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02, a Declaração de 

Elaboração Independente de Proposta (credenciamento).

7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se beneficiar nesta 

licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações 

posteriores, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente 

dos Envelopes de nº 01 e de nº 02. 

7.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações 

do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, não poderá 

usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 

declaração. 

7.2.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá consultar o Portal 

da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos 

Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos 

valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 

123, de 2006 e alterações posteriores, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo 

diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

7.2.1.1. 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 e

alterações posteriores. 

7.2.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão 

indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 

12, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, sem prejuízo das penalidades 

incidentes. 

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
8.1. 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, bem como as declarações 

complementares, e procederá à abertura da licitação. 

8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.2. 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.  

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 –

Documentos de Habilitação. 
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8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes 

ou por seus representantes. 

8.3.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

c) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas;

8.3.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.3.4. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, 

conforme item próprio deste Edital. 

8.5.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os 

licitantes. 

8.5.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 

permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

8.6.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.  

8.7. 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. 

8.7.1. 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. 

8.7.2. 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 superveniente ou só conhecidos após o 

julgamento. 

8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Edital. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019
16 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

8.9. 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, conforme 

previsão no art. 48, inc. II, § 3º, da Lei 8.666/93. 

8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
9.1. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital 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. 

9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.2. 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. 

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
10.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico 

específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

10.2. Também será desclassificada a proposta que: 

10.2.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteração do valor 

total); 

10.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

10.2.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico; 

10.2.4. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

10.2.5. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária 

elaborada pelo órgão no valor de R$ 895.468,77 (oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta 

e oito reais e setenta e sete centavos), ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo; 

10.2.6. Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa 

Econômica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de 

Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não 

possam ser considerados como de construção civil (artigo 125, caput, da Lei n° 12.465, de 2011), 

ressalvadas as hipóteses a seguir admitidas; 
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10.2.6.1. Serão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI ou SICRO, desde que o preço 

global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, já computado o 

percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado, nos 

termos do artigo 125, § 6°, I, da Lei n° 12.465, de 2011; 

10.2.6.2. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, 

poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite fixado no subitem acima, 

sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do artigo 125, § 6°, VI, da

Lei n° 12.465, de 2011; 

10.2.7. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante. 

10.2.8. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato;  

10.2.8.1. Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela 

Administração, ou 

b) Valor orçado pela Administração. 

10.2.8.2Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 

8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.2.8.3.Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil; 

10.2.8.4. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.2.8.5.Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos 

serviços. 

10.3. Não apresentar Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

10.4. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

10.5. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as 

demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

10.6. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa 

de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 

e 45 da  Lei Complementar nº 123, de 2006: 
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10.7.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira 

colocada não seja uma ME/EPP. 

10.7.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova 

proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 

10.7.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em 

sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da intimação do licitante. 

10.7.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 

apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 

naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 

segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

10.7.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% 

(dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova 

oferta, conforme subitens acima.  

10.7.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a 

ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor 

oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a 

classificação inicial. 

10.8. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 

2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

a) prestados por empresas brasileiras;  

b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.  

10.8.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes 

serão convocados. 

10.8.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo 

que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, 

sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem 

todos os licitantes então empatados. 

10.8.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio 

será realizado, a despeito das ausências. 

10.9. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja 

microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 

2007, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua 

regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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10.9.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

10.9.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de 

julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal. 

10.9.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.10. 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. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 

competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao 

licitante vencedor.  

12. DO CONTRATO 
12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

12.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições 

estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista 

neste Edital. 

12.3. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto 

básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo 125, § 6°, III a VI, da Lei n° 

12.465, de 2011. 

12.4. O contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas 

necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da assinatura 

do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários 

da planilha de formação do preço. 

12.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.6. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o 

Contrato. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019
20 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

13. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
13.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará 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. 

13.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento). 

13.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do 

contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação 

entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.  

13.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em 

planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre 

o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 

65, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

13.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, 

monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital. 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 
14.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

14.2. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem 

como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade 

fiscal e trabalhista. 

14.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, o equivalente a 365 (trezentos e sessenta 
e cinco),dias, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no 

parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a 

pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 
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15.1.2. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, o equivalente a 365 (trezentos e 
sessenta e cinco)dias, tendo início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento 

equivalente. Esse prazo poderá ser estendido durante toda a vigência do contrato. 

16. DO PREÇO 
16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis por ter prazo inferior a 12 meses. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na minuta do 

Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 

18. DO PAGAMENTO 
18.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da 

Contratada.  

18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 

cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

18.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 

memória de cálculo detalhada.  

18.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.  

18.2.3. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante 

no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da 

Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na 

execução dos serviços entendidos como críticos. 

18.2.4. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de 

matrícula da obra junto à Previdência Social. 

18.2.5. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 

caso. 

18.2.6. A Contratante terá o prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da 

medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem 

como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de 

produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 
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18.2.6.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas 

os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa 

subseqüente. 

18.2.6.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

18.2.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 

acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

18.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

18.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às 

seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos 

empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

b) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha 

sido paga pela Administração. 

19.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos 

da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

18.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

18.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 

declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

18.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na 

legislação vigente. 

18.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

18.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
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19. DA FISCALIZAÇÃO 
19.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições 

específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 

19.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica 

necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

19.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 

responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

19.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

19.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da 

fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, 

justificadas por escrito. 

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
20.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 

(quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

20.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

20.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

20.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

20.2.2. 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 Termo de 

Recebimento Provisório. 

20.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 

(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 

fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 

serviços empregados na execução do contrato. 
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20.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, 

desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

20.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 

vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

21. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
21.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas 

previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
22.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

Unidade: 08 UNIDADE DE OBRAS E URBANISMO 

Proj./Ativ.: 1.033 - Obras Públicas de Infraestrutura 

4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000.0000.00.00.00 - Obras e Instalações 

22.1.1.As dotações acima especificadas poderão ser suprimidas, acrescidas ou modificadas 

mediante apostilamento, nos termos das Leis Federal 8.666/93 e Lei 4.320/64. 

22.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente 

correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

23. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo 

administrativo, à penalidade de: 

a) Multa moratória de até 0,0;1% (ZERO VIRGUA UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias. 

23.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 

e aplique as outras sanções cabíveis. 

23.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados 

no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade 

civil e criminal, às penalidades de: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 

ao objeto da contratação; 

b) Multa compensatória de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratação; 
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c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Seabra-BA pelo prazo de até dois 

anos;

a.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, 

conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 

2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

d) 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 Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

23.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 

do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a as 

penalidades acima estabelecidas. 

23.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

23.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do 

contrato decorrente desta licitação: 

23.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

23.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

23.4. 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. 

23.5. 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. 

23.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

23.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

23.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

24. DOS RECURSOS 
24.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes 

recursos: 
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24.1.2. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura 

da ata de reunião, nos casos de: 

24.1.2.1. habilitação ou inabilitação da licitante; 

24.1.2.2. julgamento das propostas; 

24.1.2.3. anulação ou revogação da licitação; 

24.1.2.4. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos  a que se refere o inciso I do artigo 79 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

24.1.3. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com 

o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

24.1.4. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de 

declaração de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado. 

24.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra-

razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

24.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 

pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, 

devidamente informado.  

24.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do 

recurso. 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de 

consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos 

anteriores à data de abertura do certame. 

25.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, e 

encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles 

que por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de 

seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento. 

25.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, 

especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

25.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em 

até 03 (três) dias úteis; 

25.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de 

abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso. 

25.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado 

da decisão correspondente. 
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25.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como 

todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias 

ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do 

objeto desta licitação. 

25.4. 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. 

25.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

25.6. Qualquer modificação no Edital 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. 

25.7. 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 subseqüente, 

no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em 

contrário. 

25.8. 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. 

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

25.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de 

razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

25.11. 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. 

25.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

25.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, 

prevalece a previsão do Edital. 

25.15. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, 

situado no endereço acima mencionado, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. 

25.16. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 

1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
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25.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Seabra-BA - 

Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

Município de Seabra-BA, 12de Agosto de 2019. 

Enilson Lázaro Vieira 
PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO I - Projeto BásicoCompleto

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO – UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE, 
MANTEIGA, IOGURTE E BEBIDA LÁCTEA. CAP 1500 LIDIA

Na construção do empreendimento deverão ser observados rigorosamente o Projeto 
Arquitetônico e demais Projetos Complementares fornecidos com detalhes.

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.1- PLACA DA OBRA (4,00 X 2,00)M EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL

Designação:

Execução de Placa da Obra para a identificação do empreendimento.

Recomendações:

Deverá ser instalada em local visível, que não interfira na execução da obra e com resistência as 
intempéries.

Uso de mão de obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Efetuar a limpeza e demarcação do local da instalação da placa da obra.

A fundação será em concreto e os painéis da placa serão formados por madeiras com seção (7,5 
x 7,5) cm e acabamento que conterá todas as informações da obra e os logotipos dos órgãos 
envolvidos.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

2- CONSTRUÇÃO CIVIL

2.1- SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1.1- LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE COBERTURAVEGETAL

Designação:
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Raspagem e limpeza do terreno por desmatamento de vegetação até 1,00 metro com instrumento 
manual, permitindo a obtenção de um retrato fiel de todos os acidentes do terreno para facilitar o 
levantamento topográfico, se necessário.

Recomendações:

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI) especifico para o trabalho.

Procedimentos de Execução:

Deverá ser feita a capinagem da vegetação, roçagem com foice das pequenas árvores. O 
material excedente deverá ser juntado, removido e queimado em um canto do lote.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.1.2 - LOCAÇÃO DA OBRA

Designação:

Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com a 
máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um 
projeto elaborado em escala reduzida.

Recomendações:

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o 
RN, marcados os pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível 
(medidas maiores que 25 m) ou simplesmente empregando- se fita métrica de aço, esquadro, 
prumo e nível de pedreiro, quando as distâncias forem menores que 25 m. Deverá obedecer 
rigorosamente ao projeto estrutural.

Cuidados preliminares: demolição, remoções e limpeza do terreno. Uso de mão-de-obra 
habilitada.

Procedimentos de Execução:

Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos arquitetônicos, estruturais e de 
fundações.

Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar os ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o 

RN previsto.

Deverá ser construído o gabarito formado, por guias de madeira, devidamente niveladas, 
pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 
construir.

Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser rebaixadas para os 60 
cm, cada vez, que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, em relação ao terreno.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com 
fios estirados, os alinhamentos.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de 
prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado de área de projeção 
horizontal da edificação.

2.1.2 ABRIGO GERADOR DEVAPOR

2.1.2.1 – FUNDAÇÃOIESTRUTURA

2.1.2.1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M.

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos. Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

2.1.2.1.2 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA RACHÃO,ARGAMASSA TRAÇO 
1:8.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Designação:

Execução de fundação em alvenaria de pedra, para parede em tijolo comum.

Recomendações:

Deverá ser executada, no coroamento da fundação, uma cinta de concreto armado para dar 
melhor distribuição de cargas das paredes na fundação e absorver possíveis recalques 
diferenciais.
Deverá ser feita impermeabilização na parte superior da fundação, utilizando argamassa no traço 
1:8.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Procedimentos de Execução:
Após a escavação e colocação de uma camada de regularização (concreto magro com 5 cm) na 
cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e areia no traço 1:8 , obedecendo 
nível e prumo.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

2.1.2.1.3 - FÔRMA COM CHAPA COMPENSADA, PLASTIFICADA, UTILIZAÇÃO8 VEZES

Designação:

Execução de forma de chapas de madeira compensada, revestida com plástico, para estruturas 
de concreto armado.

Recomendações:

A forma deverá ser utilizada para estrutura de concreto aparente com acabamento liso, tendo 
revestimento plástico "tego-film" na 1ª e 5ª das cinco lâminas que comporão a chapa 
compensada.
A retirada das formas deverá obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 
6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado.
As chapas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos 
e, principalmente sem choques. Para isso o escoramento das formas deverá apoiar-se sobre 
cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Cortar as fôrmas seguindo rigorosamente o projeto estrutural e de formas, sabendo-se que a 
precisão de colocação das mesmas será de mais ou menos, 5 mm.
Colocar as fôrmas, verificando constantemente o prumo e o nível dos seus elementos, 
especialmente durante o processo de lançamento do concreto, fazendo-se as devidas correções 
com emprego de cunhas, escoras ou outro tipo de travamento.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Para garantir a estanqueidade das juntas usar calafetadores de elastômero do tipo silicone. Para 
obter superfícies lisas, rebater os pregos de modo a ficarem embutidos nas fôrmas, sendo o 
rebaixo calafetado com o elastômero.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.2.1.4 - ARMADURA DE AÇO CA- 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS FORMAS, PARA FUNDAÇÕES 
ESUPERESTRUTURAS.

Designação:

Confecção das armaduras e colocação nas fôrmas.

Recomendações:

O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com 
ferros de outro diâmetro.

Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 
reduzindo-se as perdas.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados 
a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando- se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.

A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser 
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o quilograma.

2.1.2.1.5 - ARMADURA DE AÇO CA- 60, INCLUSIVE CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS FÔRMAS, PARA FUNDAÇÕES 
ESUPERESTRUTURAS

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019
34 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Designação:

Confecção das armaduras e colocação nas formas.

Recomendações:

O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com 
ferros de outro diâmetro.

Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 
reduzindo-se as perdas.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados 
a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando- se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.

A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser 
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o quilograma.

2.1.2.1.6 - CONCRETO SIMPLES 25 MPA, LANÇADO EADENSADO

Designação:

Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado 
graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas 
propriedades ao concreto.

Recomendações:

Para a fabricação do concreto deverão ser, atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654 
- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655
- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - 
classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto 
armado.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito 
funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base a resistência característica à 
compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema 
de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a 
estrutura.

Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações:

� Resistência característica à compressão que se pretendeatender;

� Tipo, classe e marca docimento;

� Condição decontrole;

� Características físicas dosagregados;

� Forma de medição dosmateriais;

� Idade dedesforma;

� Consumo de cimento porm³;

� Consistência medida através do "slump";

� Quantidades de cada material que será medido de cadavez;

� Tempo de início depega.

Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de 
cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223 - Determinação da consistência pelo 
abatimento do tronco de cone, sempre que:

� Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);

� Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duashoras;

� Houver troca deoperadores;

� Forem moldados corpos deprova;

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado 
para tal.

Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o concreto, recém-
produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de 
concreto e NBR 5738 - Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilíndricos ou 
prismáticos.

O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. Na falta de conhecimento 
laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min, desde que haja constante 
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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O estudo de dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em 
condições semelhantes àquela da obra.

O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de 
marca, tipo ou classe do cimento, assim como, na procedência e qualidade dos agregados e 
demais materiais.

Procedimentos de Execução:

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos 
materiais, em função do tipo de equipamento:

a) Betoneira de eixo inclinado semcarregador:

b) - cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente nabetoneira;

c) - todo o agregadograúdo;

d) -cimento;

e) - adição se houver;

f) - agregadomiúdo;

g) - águarestante.

h) b) Betoneira de eixo inclinado comcarregador:

i) - cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente nabetoneira;

j) - 50% do agregadograúdo;

k) - agregado miúdototal;

l) -cimento;

m) - adição, sehouver;

n) - restante do agregadograúdo;

o) - restante de água.

p) c) Betoneira de eixohorizontal:

q) - o carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira deeixo inclinado 
com carregador, itemb.

r) O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-
se adotar o tempo em segundos, obtido por t = k.D^(½), sendo k = 90 e 120 para 
betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, 
emmetro.

s) É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na 
prática, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para as betoneiras de eixo inclinado 
de usocomum.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

2.1.2.1.7- REATERRO MANUAL

Designação:

Preenchimento de valas escavadas para o assentamento de redes de água, esgoto, drenagem, 
energia elétrica, telefonia ou execução de fundações rasas e compactação manual.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O reaterro deverá ser executado através da superposição de camadas de 0,20 a 0,40 m de 
espessura que deverão ser apiloadas após o lançamento no interior da vala.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico, definido pela geometria da 
vala.

2.1.2.2 - PAREDES EPAINÉIS

2.1.2.2.1 - ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO (9X19X39cm), ESP. =0,09m

Conceito:

Elemento vazado com forma paralelepipedal, possuindo furos prismáticos ou cilíndricos 
perpendiculares às faces que os contém e dimensões nominais.

Características:

Material fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado a temperatura 
adequada, sem vitrificação e com dimensões uniformes. Suporta outras cargas verticais além da 
do seu próprio peso, compondo o arcabouço estrutural da edificação, pode ser classificado em 
comum e especial.

Utilização:

Em execução de alvenaria com função estrutural.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Inspeção e Recebimento:

As suas dimensões, planeza das faces e desvio em relação ao esquadro deverão ser 
determinadas de acordo com à Norma NBR 7171 - Bloco cerâmico para alvenaria.
A resistência à compressão será avaliada de acordo com a Norma NBR 6461- Bloco cerâmico 
para alvenaria - verificação da resistência à compressão.
Deverá apresentar uniformidade na cor e não possuir defeitos sistemáticos de trincas, quebras, 
superfícies irregulares e deformações.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado coberto, protegidos da chuva, em pilhas não superiores a 1,5 
m de altura e de preferência, próximo ao local de transporte vertical ou de uso.

2.1.2.3 – ESQUADRIAS

2.1.2.3.1 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TELA DE AÇO GALV. FIO 
12BWG

Conceito:

Elemento constituído por montantes, igualmente espaçados, formando a estrutura de um gradil, 
colocado na parte externa do vão para garantir proteção ao imóvel.

Características:
Peça de ferro constituída de colunas verticais terminadas em grapas inferiores e travessas 
horizontais também terminadas em grapas. Sua altura poderá variar, dependendo exclusivamente 
do projeto.

Utilização:

Na parte externa do vão, de portas e janelas.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5722 - Esquadrias modulares.
Os perfis utilizados deverão estar limpos, perfeitamente desempenados e sem defeito de 
fabricação, devidamente marcados com clareza, de modo a facilitar a montagem.

Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, elevado do chão e em apoios verticais.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.1.2.3.2 – COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)DIMENSÃO
7X50X50cm

Conceito:

Peça pré-moldada, servindo como elemento decorativo, ventilação e vedação, nas dimensões de 
50 x 50 x 7 cm.

Características:

Material pré-moldado de cimento, areia e gravilhão, curado por processo que assegure sua 
homogeneidade e integridade, sem função estrutural.

Utilização:

No fechamento de área, permitindo ventilação constante do ambiente.

Inspeção e Recebimento:

O material não possui Normas Regulamentadoras da ABNT.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em pilha vertical, local coberto, seco e ventilado.

2.1.2.4- REVESTIMENTOS DE PAREDES

2.1.2.4.1- REVESTIMENTO EXTERNO

2.1.2.4.1.1 - REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 ( CIMENTOIAREIA) e = 0,5
cm Designação:

Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, propiciando uma 
superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento 
final.

Recomendações:

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base de epóxi, 
borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração 
especificada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma 
tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira  ou  cacos  planos  de  material  
cerâmico,  usando-se  para   tanto,  argamassa idêntica      a       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. 
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.2.4.2.1- REVESTIMENTO INTERNO

2.1.2.5.1 - REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 ( CIMENTOIAREIA) e = 0,5
cm Designação:

Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, propiciando uma 
superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento 
final.

Recomendações:

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base de epóxi, 
borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração 
especificada.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Procedimentos de Execução:

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma 
tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira  ou  cacos  planos  de  material  
cerâmico,  usando-se  para   tanto,  argamassa idêntica      a       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.
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.2.5 - PINTURA

2.1.2.5.1- PINTURA DE ACABAMENTO PARA PAREDES EXTERNAS COMAPLIAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE TINTA LATEX

Designação:

Execução de serviços de pintura em paredes externas, com tinta látex, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido.

Recomendações:

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato 
deve ser, firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo.

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 
execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a 
superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é 
recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve 
ser definida noprojeto.

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. Uso de mão-

de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI), principalmente da máscara e 
óculos protetores quando a aplicação for através da pulverização.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Procedimentos de Execução:

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. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve 
ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.2.6.2 PINTURA DE ACABAMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM 
APLIAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTALATEX

Designação:

Execução de serviços de pintura em paredes internas, com tinta látex, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido.

Recomendações:

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato 
deve ser, firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo.

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 
execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a 
superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é 
recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve 
ser definida noprojeto.

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. Uso de mão-

de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI), principalmente da máscara e 
óculos protetores quando a aplicação for através da pulverização.

Procedimentos de Execução:

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. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve 
ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.2.6- PISOS

2.1.2.6.1- CONTRAPISO PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:4

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Designação:

Execução de contrapiso, com argamassa de cimento e areia, espessura de 7 cm, destinado 
principalmente a pisos térreos.

Recomendações:

O tempo de cura da argamassa para pavimentos superiores deve ser de 14 dias e para 
pavimentos térreos 21 dias.
O piso em contato com o solo deverá ser impermeabilizado conforme normas da ABNT.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Com a superfície limpa e seca, colocar as mestras, verificando os níveis da laje ou base. Aplicar a 
camada de contrapiso, empregando-se argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 
espessura de 3 cm.
Após a aplicação da argamassa, sarrafear e desempenar a superfície, utilizando desempenadeira 
de aço ou alisando com colher de pedreiro, devendo ser devidamente regularizado, nivelamento e 
com caimento necessários. Poderá ser polvilhado cimento (0,5 kg/m²), antes de desempenar a 
superfície.
Após o lixamento e limpeza do contrapiso, aplicar a pasta regularizadora com uma 
desempenadeira de aço lisa, em duas demãos até formar uma camada nunca superior a 3 mm 
deespessura.

Unidade deMedição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.2.6.2 – PISO CIMENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Designação:

Execução de piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre a base ou lastro de 
pavimentação em área externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície.

Recomendações:

À base deverá estar nivelada, desempenada, curada e endurecida.
O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da argamassa 
quanto a trabalhabilidade.
Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da 
argamassa. Não ser deve ser executado em dias chuvosos e protegidos da ação direta do sol 
logo após a aplicação.
Uso de mão-de-obra especializada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m 
entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Sobre a base de 
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regularização, serão colocadas as juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro 
material compatível formando quadrados.
Será empregada a<#767#>argamassa constituída de cimento e areia média ou grossa sem 
peneirar, no traço 1:3, com impermeabilizante, com espessura de 1,5 cm. A argamassa é lançada 
sobre a base ou lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e nivelado com auxílio de 
régua metálica, própria para esta finalidade. A superfície terá o acabamento desempenado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.2.7 COBERTURA

2.1.2.7.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS METALICAS OUTRELIÇAS, VÃO 
LIVRE12m.

Designação:

Execução de estrutura tipo Fink, de aço, para cobertura.

Recomendações:

A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto estrutural e às especificações 
dos insumos utilizados.
Uso de mão-de-obra especializada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o 
ajustamento das partes que serão parafusadas ousoldadas.
Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição 
relativa das peças estruturais, antes de sua fixação definitiva. Na execução soldada, deverão ser 
observados os cuidados no emprego dassoldas.
Após a fabricação, as superfícies deverão ser limpas e pintadas, de acordo com as 
especificações de pintura do projeto. Todas as peças deverão receber duas demãos de pintura 
anticorrosiva e duas demãos de pintura de acabamento.
A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias previstas pela norma 
brasileira. Durante a montagem, a estrutura será parafusada ou soldada para que possa absorver 
os carregamentos previstos. As ligações permanentes, soldadas ou parafusadas, só deverão ser 
completadas depois da estrutura devidamente alinhada, nivelada e aprumada.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado de área de projeção do 
telhado.

2.1.2.7.2 – FORNECIMENTO DE TELHA METALICA TRAPEZOIDAL NA ESPESSURA 0,43 
MA CORNATURAL.

Designação:
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Telhado com telha termo acústica trapezoidal.

Recomendações:
A cobertura deverá ser executada conforme as recomendações da norma brasileira e nas 
dimensões e forma indicadas no projeto executivo.
As telhas serão apoiadas sobre as faces das terças, formando uma superfície de contato com a 
largura mínima de 4 cm.
As telhas serão fixadas às terças através de elementos de fixação especificados na NBR 8055 da 
ABNT, com um conjunto de vedação constituído de uma arruela metálica e uma arruela plástica. 
A distância entre terças variará em função do comprimento das telhas.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte, armazenamento das telhas e peças 
complementares e durante a montagem do telhado. As telhas deverão ser manuseadas 
individualmente e não sofrer esforços de torção.
Durante a montagem e manutenção, não pisar diretamente sobre as telhas. O caminhamento 
deverá ser feito sobre tábuas, que se apóiem nas terças.
Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
A montagem das telhas deverá ser feita por faixas, no sentido do beiral para a cumeeira e no 
sentido contrário dos ventos predominantes da região. As telhas deverão ser assentadas sobre 
terças, cujas faces de contato deverão situar-se em um mesmo plano.
As telhas serão fixadas nos apoios, nas suas extremidades. As terças deverão ser paralelas entre 
si. Caso a cobertura seja fora do esquadro, deverá ser colocada a primeira telha 
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas na 
primeira faixa.
Em telhados de duas águas com arremate em cumeeira, deverão ser montadas as faixas opostas 
simultaneamente a fim de possibilitar o perfeito encaixe das peças.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.3- ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA

2.1.3.1- FUNDAÇÃO IESTRUTURA

2.1.3.1.1- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5M EXCLUINDOESGOTAMENTOIESCORAMENTO.

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As dimensões devem obedecer ao projeto, com paredes cortadas a prumo e com superfícies 
planas.
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As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerá da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade da escavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

2.4.1.2- ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA RACHÃO, ARGAMASSATRAÇO 1:8.

Designação:

Execução de fundação em alvenaria de pedra, para parede em tijolo comum.

Recomendações:

Deverá ser executada, no coroamento da fundação, uma cinta de concreto armado para dar 
melhor distribuição de cargas das paredes na fundação e absorver possíveis recalques 
diferenciais.
Deverá ser feita impermeabilização na parte superior da fundação, utilizando argamassa no traço 
1:8.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Procedimentos de Execução:
Após a escavação e colocação de uma camada de regularização (concreto magro com 5 cm) na 
cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e areia no traço 1:8 , obedecendo 
nível e prumo.
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Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

2.1.3.1.3 - FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,VIGA E LAJE) EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10X2,20,ESPESSURA
= 12 MM, REAPROVEITAMENTO 8X.

Designação:

Execução de formas utilizando tábuas de pinho de 3ª de 1" x 12".
Montagem, desmontagem de formas de madeira para estruturas de concreto.

Recomendações:

As formas devem ser resistentes às cargas.
Durante a desforma, tomar precauções com a queda livre, através de amarração das peças, 
isolamento e sinalização.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Executar o serviço de montagem conforme a planta de forma e nas dimensões das peças 
projetadas.
Na desmontagem, retirar as peças, transportando-as para local adequado onde serão 
empilhadas, depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarrações. Quando 
necessário, executar reparos na forma, utilizando longarinas com o mesmo material, de modo a 
não permitir imperfeições na peça.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.3.1.4 -ARMADURA DE AÇO CA- 60, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS 
EFUNDAÇÕES.

Designação:

Confecção das armaduras e colocação nas formas.

Recomendações:

O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com 
ferros de outro diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 
reduzindo-se as perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dos trabalhadores.
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A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados 
a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando- se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser 
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o quilograma.

2.1.3.1.5- ARMADURA DE AÇO CA- 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS FORMAS, PARASUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES.

Designação:

Confecção das armaduras e colocação nas formas.

Recomendações:

O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com 
ferros de outro diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 
reduzindo-se as perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados 
a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando- se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser 
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o quilograma.
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2.1.3.1.6- CONCRETO 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO.

Designação:

Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado 
graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas 
propriedades ao concreto.

Recomendações:

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654 - 
Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655
- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - 
classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto 
armado.
Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito 
funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto.
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base a resistência característica à 
compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema 
de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a 
estrutura.
Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações:
� resistência característica à compressão que se pretendeatender;
� tipo, classe e marca docimento;
� condição decontrole;
� características físicas dosagregados;
� forma de medição dosmateriais;
� idade dedesforma;
� consumo de cimento porm³;
� consistência medida através do "slump";
� quantidades de cada material que será medido de cadavez;
� tempo de início depega.
� Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco 
de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223 - Determinação da consistência pelo 
abatimento do tronco de cone, sempreque:

� iniciar-se a produção do concreto (primeiraamassada);
� reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duashoras;
� houver troca deoperadores;
� forem moldados corpos deprova;
� A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 
qualificado paratal.
� Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o concreto, recém-
produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de 
concreto e NBR 5738 - Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilíndricos 
ouprismáticos.
� O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. Na falta de conhecimento 
laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min, desde que haja constante 
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homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.
� O estudo de dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em 
condições semelhantes àquela daobra.
� O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança 
de marca, tipo ou classe do cimento, assim como, na procedência e qualidade dos agregados e 
demaismateriais.

Procedimentos de Execução:

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos 
materiais, em função do tipo de equipamento:

a) Betoneira de eixo inclinado semcarregador:
b) - cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente nabetoneira;
c) - todo o agregadograúdo;
d) -cimento;
e) - adição se houver;
f) - agregadomiúdo;
g) - águarestante.
aa)b) Betoneira de eixo inclinado com carregador:
bb)- cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; cc) - 50% do 
agregado graúdo;
dd)- agregado miúdo total; ee)- cimento;
ff) - adição, se houver;
gg)- restante do agregado graúdo; hh)- restante de água.
ii) c) Betoneira de eixo horizontal:
jj) - o carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com 

carregador, itemb.
kk) O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-

se adotar o tempo em segundos, obtido por t = k.D^(½), sendo k = 90 e 120 para 
betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, 
emmetro.

ll) É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na 
prática, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para as betoneiras de eixo inclinado 
de uso comum.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

2.1.3.1.8-LANÇAMENTOI APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO

Designação:

Colocação do concreto nas fôrmas.

Recomendações:

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido, entre o fim deste 
e o do lançamento, intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo 
poderá ser contado a partir do fim da agitação. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o 
prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo.
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Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos à penetração de 
água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que 
o concreto será lançado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.
Deverão ser tomados cuidados especiais quando o lançamento do concreto se der em ambientes 
com temperatura inferior a 10°C ou superior a 40°C.
Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda 
livre não poderá ultrapassar 2 m.

Procedimentos de Execução:

Lançar o concreto imediatamente após o amassamento, não podendo ser utilizado o concreto 
depois de iniciada a pega. O concreto amassado deverá ser lançado sem interrupção de trabalho, 
o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes 
das formas.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.
armaduras de travamento. Lançar e adensar o concreto fck=25 MPa, controle tipo B , 
preenchendo os espaços entre as vigotas e as nervuras, formando o capeamento da laje.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.3.1.8 – ATERRO COMPACTADO MANUAL

Designação:

Execução de aterro em edificações com, material emprestado, compactado manualmente. Este 
serviço compreende o espalhamento, aeração, umedecimento e acabamento do material da área 
de empréstimo.

Recomendações:
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
O aterro deverá ser feito por superposição de camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura, 
umedecidas, recalcadas e apertadas. Em seguida, fazer a compactação do solo de maneira 
eficaz.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

2.1.3.2 - PAREDES EPAINÉIS

2.1.3.2.1 - ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO (9X19X39cm), ESP. =0,09m

Conceito:
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Elemento vazado com forma paralelepipedal, possuindo furos prismáticos ou cilíndricos 
perpendiculares às faces que os contém e dimensões nominais.

Características:

Material fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado a temperatura 
adequada, sem vitrificação e com dimensões uniformes. Suporta outras cargas verticais além da 
do seu próprio peso, compondo o arcabouço estrutural da edificação, pode ser classificado em 
comum e especial.

Utilização:

Em execução de alvenaria com função estrutural.

Inspeção e Recebimento:

As suas dimensões, planeza das faces e desvio em relação ao esquadro deverão ser 
determinadas de acordo com à Norma NBR 7171 - Bloco cerâmico para alvenaria.
A resistência à compressão será avaliada de acordo com a Norma NBR 6461- Bloco cerâmico 
para alvenaria - verificação da resistência à compressão.
Deverá apresentar uniformidade na cor e não possuir defeitos sistemáticos de trincas, quebras, 
superfícies irregulares e deformações.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado coberto, protegidos da chuva, em pilhas não superiores a 1,5 
m de altura e de preferência, próximo ao local de transporte vertical ou de uso.

2.1.3.3 – ESQUADRIAS

2.1.3.3.1 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TELA DE AÇO GALV. FIO 
12BWG

Conceito:

Elemento constituído por montantes, igualmente espaçados, formando a estrutura de um gradil, 
colocado na parte externa do vão para garantir proteção ao imóvel.

Características:
Peça de ferro constituída de colunas verticais terminadas em grapas inferiores e travessas 
horizontais também terminadas em grapas. Sua altura poderá variar, dependendo exclusivamente 
do projeto.

Utilização:

Na parte externa do vão, de portas e janelas.
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Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5722 - Esquadrias modulares.
Os perfis utilizados deverão estar limpos, perfeitamente desempenados e sem defeito de 
fabricação, devidamente marcados com clareza, de modo a facilitar a montagem.

Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, elevado do chão e em apoios verticais.

2.1.3.3.2 – COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)DIMENSÃO
7X50X50cm

Conceito:

Peça pré-moldada, servindo como elemento decorativo, ventilação e vedação, nas dimensões de 
50 x 50 x 7 cm.

Características:

Material pré-moldado de cimento, areia e gravilhão, curado por processo que assegure sua 
homogeneidade e integridade, sem função estrutural.

Utilização:

No fechamento de área, permitindo ventilação constante do ambiente.

Inspeção e Recebimento:

O material não possui Normas Regulamentadoras da ABNT.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em pilha vertical, local coberto, seco e ventilado.
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2.1.3.4- REVESTIMENTOS DE PAREDES

2.1.3.4.1- REVESTIMENTO EXTERNO

2.1.3.4.1.1 - REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 ( CIMENTOIAREIA) e = 0,5
cm Designação:

Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, propiciando uma 
superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento 
final.

Recomendações:

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base de epóxi, 
borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração 
especificada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma 
tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira  ou  cacos  planos  de  material  
cerâmico,  usando-se  para   tanto,  argamassa idêntica      a       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.
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.3..4.2- REVESTIMENTO INTERNO

2.1.3.4.2.1 - REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 ( CIMENTOIAREIA) e = 0,5
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cm Designação:

Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, propiciando uma 
superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento 
final.

Recomendações:

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base de epóxi, 
borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração 
especificada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma 
tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira  ou  cacos  planos  de  material  
cerâmico,  usando-se  para   tanto,  argamassa idêntica    a       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.
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.3.5 – PINTURA

2.1.3.5.1- PINTURA DE ACABAMENTO PARA PAREDES EXTERNAS
COMAPLIAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTALATEX

Designação:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Execução de serviços de pintura em paredes externas, com tinta látex, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido.

Recomendações:

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato 
deve ser, firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo.

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 
execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a 
superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é 
recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve 
ser definida noprojeto.

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. Uso de mão-

de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI), principalmente da máscara e 
óculos protetores quando a aplicação for através da pulverização.

Procedimentos de Execução:

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. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve 
ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.3.5.2 PINTURA DE ACABAMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM 
APLIAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTALATEX

Designação:

Execução de serviços de pintura em paredes internas, com tinta látex, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido.

Recomendações:

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato 
deve ser, firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo.

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 
execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a 
superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é 
recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve 
ser definida noprojeto.

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. Uso de mão-

de-obra habilitada.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI), principalmente da máscara e 
óculos protetores quando a aplicação for através da pulverização.

Procedimentos de Execução:

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. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve 
ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.3.6- PISOS

2.1.3.6.1- CONTRAPISO PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:4

Designação:

Execução de contrapiso, com argamassa de cimento e areia, espessura de 7 cm, destinado 
principalmente a pisos térreos.

Recomendações:

O tempo de cura da argamassa para pavimentos superiores deve ser de 14 dias e para 
pavimentos térreos 21 dias.
O piso em contato com o solo deverá ser impermeabilizado conforme normas da ABNT.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Com a superfície limpa e seca, colocar as mestras, verificando os níveis da laje ou base. Aplicar a 
camada de contrapiso, empregando-se argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 
espessura de 3 cm.
Após a aplicação da argamassa, sarrafear e desempenar a superfície, utilizando desempenadeira 
de aço ou alisando com colher de pedreiro, devendo ser devidamente regularizado, nivelamento e 
com caimento necessários. Poderá ser polvilhado cimento (0,5 kg/m²), antes de desempenar a 
superfície.
Após o lixamento e limpeza do contrapiso, aplicar a pasta regularizadora com uma 
desempenadeira de aço lisa, em duas demãos até formar uma camada nunca superior a 3 mm 
deespessura.

Unidade deMedição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.3.6.2 – PISO CIMENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Designação:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Execução de piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre a base ou lastro de 
pavimentação em área externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície.

Recomendações:

À base deverá estar nivelada, desempenada, curada e endurecida.
O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da argamassa 
quanto a trabalhabilidade.
Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da 
argamassa. Não ser deve ser executado em dias chuvosos e protegidos da ação direta do sol 
logo após a aplicação.
Uso de mão-de-obra especializada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m 
entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Sobre a base de 
regularização, serão colocadas as juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro 
material compatível formando quadrados. 
Será empregada a<#767#>argamassa constituída de cimento e areia média ou grossa sem 
peneirar, no traço 1:3, com impermeabilizante, com espessura de 1,5 cm. A argamassa é lançada 
sobre a base ou lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e nivelado com auxílio de 
régua metálica, própria para esta finalidade. A superfície terá o acabamento desempenado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.3.7 COBERTURA

2.1.3.7.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS METALICAS OUTRELIÇAS, VÃO 
LIVRE12m.

Designação:

Execução de estrutura tipo Fink, de aço, para cobertura.

Recomendações:
A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto estrutural e às especificações 
dos insumos utilizados.
Uso de mão-de-obra especializada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o 
ajustamento das partes que serão parafusadas ousoldadas.
Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição 
relativa das peças estruturais, antes de sua fixação definitiva. Na execução soldada, deverão ser 
observados os cuidados no emprego dassoldas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Após a fabricação, as superfícies deverão ser limpas e pintadas, de acordo com as 
especificações de pintura do projeto. Todas as peças deverão receber duas demãos de pintura 
anticorrosiva e duas demãos de pintura de acabamento.
A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias previstas pela norma 
brasileira. Durante a montagem, a estrutura será parafusada ou soldada para que possa absorver 
os carregamentos previstos. As ligações permanentes, soldadas ou parafusadas, só deverão ser 
completadas depois da estrutura devidamente alinhada, nivelada e aprumada.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado de área de projeção do 
telhado.

2.1.3.7.2 – FORNECIMENTO DE TELHA METALICA TRAPEZOIDAL NA ESPESSURA 0,43 
MA CORNATURAL.

Designação:

Telhado com telha termo acústica trapezoidal.

Recomendações:
A cobertura deverá ser executada conforme as recomendações da norma brasileira e nas 
dimensões e forma indicadas no projeto executivo.
As telhas serão apoiadas sobre as faces das terças, formando uma superfície de contato com a 
largura mínima de 4 cm.
As telhas serão fixadas às terças através de elementos de fixação especificados na NBR 8055 da 
ABNT, com um conjunto de vedação constituído de uma arruela metálica e uma arruela plástica. 
A distância entre terças variará em função do comprimento das telhas.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte, armazenamento das telhas e peças 
complementares e durante a montagem do telhado. As telhas deverão ser manuseadas 
individualmente e não sofrer esforços de torção.
Durante a montagem e manutenção, não pisar diretamente sobre as telhas. O caminhamento 
deverá ser feito sobre tábuas, que se apóiem nas terças.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
A montagem das telhas deverá ser feita por faixas, no sentido do beiral para a cumeeira e no 
sentido contrário dos ventos predominantes da região. As telhas deverão ser assentadas sobre 
terças, cujas faces de contato deverão situar-se em um mesmo plano.
As telhas serão fixadas nos apoios, nas suas extremidades. As terças deverão ser paralelas entre 
si. Caso a cobertura seja fora do esquadro, deverá ser colocada a primeira telha 
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas na 
primeira faixa.
Em telhados de duas águas com arremate em cumeeira, deverão ser montadas as faixas opostas 
simultaneamente a fim de possibilitar o perfeito encaixe das peças.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.1.4 – ÁREAADMINISTRATIVA

2.1.4.1 – ESTRUTURAL

2.1.4.1.1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M.

Ver item2.1.2.1.1

2.1.4.1.1.2 - REATERROMANUAL.

Ver item2.1.2.1.8

2.1.4.1.1.3- ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA RACHÃO,ARGAMASSA TRAÇO 
1:8.

Designação:

Execução de fundação em alvenaria de pedra, para parede em tijolo comum.

Recomendações:

Deverá ser executada, no coroamento da fundação, uma cinta de concreto armado para dar 
melhor distribuição de cargas das paredes na fundação e absorver possíveis recalques 
diferenciais.
Deverá ser feita impermeabilização na parte superior da fundação, utilizando argamassa no traço 
1:8.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Procedimentos de Execução:
Após a escavação e colocação de uma camada de regularização (concreto magro com 5 cm) na 
cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e areia no traço 1:8 , obedecendo 
nível e prumo.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

2.1.4.1.1.4- ARMADURA DE AÇO CA- 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS FORMAS, PARAFUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS.

Ver item2.1.2.1.4

2.1.4.1.1.5- ARMADURA DE AÇO CA- 60, INCLUSIVECORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NASFÔRMAS, PARA FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS.

Ver item2.1.2.1.5

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.1.4.1.1.6 - CONCRETO SIMPLES 25 MPA, LANÇADO E ADENSADO

Ver item2.1.2.1.6

2.1.4.1.2 SUPERESTRUTURA

2.1.4.1.2.1 - FÔRMA COM CHAPA COMPENSADA, PLASTIFICADA, UTILIZAÇÃO8 VEZES

Ver item2.1.2.1.3

2.1.4.1.2.4 - CONCRETO SIMPLES 25 MPA, LANÇADO E ADENSADO

Ver item2.1.2.1.6

2.1.4.2 PAREDES EPAINEIS

2.1.4.2.1 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(9X19X39cm)

Ver item2.1.2.2.1

2.1.4.2.2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVISORIA PARASANITARIO, H=1,80m

Designação:

Colocação de divisória formada por painéis pré-fabricados (compensado tipo naval) com 
espessura de 40 mm, constituído de miolo maciço de madeira industrialmente tratada, revestidos 
com placa de fibrocimento, apoiada no piso ou suspensa na laje.

Recomendações:
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Para divisória apoiada no piso - fixar o painel lateral, suspenso e apoiado no piso através de pé 
de aço inoxidável; fixar o painel frontal em perfil tubular de alumínio na parte superior.
Para divisória apoiada no teto - fixar, na alvenaria, o painel lateral suspenso do piso; fixar o painel 
frontal no teto, suspenso do piso, com altura de 15 cm.
Prender, no painel frontal, a porta suspensa do piso por meio de dobradiças. Executar a fixação 
entre os painéis e alvenaria, empregando-se ferragens apropriadas.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.2.3 PORTA PARA DIVISORIA,H=8,0m

Conceito:

Elemento em madeira, que permite o controle de fechamento e abertura de um vão.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019
62 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Características:

Material composto por folha com miolo semi-oco que deverá receber obrigatoriamente reforços de 
madeira, posicionados a meia altura da folha, solidarizados aos dois montantes laterais.

Utilização:

Em divisórias.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 8543 - Verificação das dimensões 
e formatos das folhas e NBR 10024 - Chapa de fibra de madeiras prensadas.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em sua embalagem original, em local livre de umidade, seco e 
ventilado, protegido da ação do sol e da chuva, sobre estrado plano e nivelado. A embalagem só 
deve ser retirada no momento de aplicação.

2.1.4.3 VERGA 10X10 cm, PREMOLDADA CI CONCRETO FCK=15mpa

Designação:

Colocação de verga pré-moldada, emalvenaria, sobre o vão de portas e janelas.

Recomendações:
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

2.1.4.4. – ESQUADRIAS

2.1.4.4.1 PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, CORFOSCA

Designação:

Colocação e acabamento de portas de alumínio tipo caixilho com uma ou duas folhas.

Recomendações:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta.
A folga entre a porta e o portal deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma. Após o 
assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da porta.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Iniciar o assentamento, posicionando-se o batente de acordo com o nível da soleira, alinhando-o
em função do revestimento da parede e do sentido do giro da folha da porta. Chumbar o batente 
na alvenaria com a argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traço 1:2:8.
Fixar a porta no batente, utilizando-se dobradiças. Em seguida, colocar a fechadura.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.4.2 - BASCULANTE DE ALUMÍNIO DIMENSÕES 2,00X0,80m

Conceito:

Conjunto constituído de batente formado por dois montantes e duas travessas, formando um 
quadro e folhas do basculante.

Características:

Material composto por uma parte fixa e outra móvel com caixilho munido de básculas, único 
dispositivo que ventila sem permitir a entrada de água de chuva, podendo ser acionado por uma 
única alavanca, o que permite a abertura de todas ao mesmo tempo.
A alavanca pode ser acionada parcialmente correspondendo também a uma abertura parcial das 
básculas.
Composto por quadros que deverão ser perfeitamente esquadriados e perfis que deverão 
assegurar estanqueidade absoluta a essas esquadrias.

Utilização:
Na vedação de aberturas em paredes externas.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 10820 - Caixilho para edificação - 
Janela e NBR 10821 - Caixilho para edificação - Janela.
Os perfis utilizados devem estar perfeitamente desempenados e sem defeitos de fabricação. As 
soldas utilizadas deverão ser bem esmerilhadas de modo a desaparecer as rebarbas e saliências

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, elevado do chão e em apoios verticais.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.1.4.4.3 - BASCULANTE DE ALUMÍNIO DIMENSÕES 1,00X0,80m

Conceito:

Conjunto constituído de batente formado por dois montantes e duas travessas, formando um 
quadro e folhas do basculante.

Características:

Material composto por uma parte fixa e outra móvel com caixilho munido de básculas, único 
dispositivo que ventila sem permitir a entrada de água de chuva, podendo ser acionado por uma 
única alavanca, o que permite a abertura de todas ao mesmo tempo.
A alavanca pode ser acionada parcialmente correspondendo também a uma abertura parcial das 
básculas.
Composto por quadros que deverão ser perfeitamente esquadriados e perfis que deverão 
assegurar estanqueidade absoluta a essas esquadrias.

Utilização:
Na vedação de aberturas em paredes externas.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 10820 - Caixilho para edificação - 
Janela e NBR 10821 - Caixilho para edificação - Janela.
Os perfis utilizados devem estar perfeitamente desempenados e sem defeitos de fabricação. As 
soldas utilizadas deverão ser bem esmerilhadas de modo a desaparecer as rebarbas e saliências

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, elevado do chão e em apoios verticais.

2.1.4.4.4 JANELA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, CORFOSCA

Conceito:

Conjunto constituído de batente formado por dois montantes e duas travessas formando um 
quadro e folhas de janelas.

Características:

Material de alumínio, que caracteriza-se pelo fato de folhas deslizarem por roldana na parte 
superior.. Notando que apenas a metade do vão poderá ser aberto já que ao se abrir uma folha, 
esta vedará a outra.
O fato da esquadria ser de alumínio, diminui a necessidade de pintura frequente, devido a sua 
resistência a corrosão que é maior que a do ferro.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Utilização:

Na vedação de aberturas em paredes externas. Inspeção e Recebimento:
O material deverá atender às especificações das Normas NBR 10820 - Caixilho para edificação - 
Janela e NBR 10821 - Caixilho para edificação - Janela
Os perfis utilizados devem estar perfeitamente desempenados e sem defeitos de fabricação.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco e protegido do sol, elevado do chão e em 
apoios verticais.

2.1.4.5 – REVESTIMENTO

2.1.4.5.1 – REVESTIMENTOEXTERNO

2.1.4.5.1.1 - REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 ( CIMENTOIAREIA) e =0,5
cm Designação:

Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, propiciando uma 
superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento 
final.

Recomendações:

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base de epóxi, 
borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração 
especificada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma 
tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira  ou  cacos  planos  de  material  
cerâmico,  usando-se  para   tanto,  argamassa idêntica      a       que       será       empregada       

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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no       revestimento.  
Umavezdefinidooplanoderevestimento,deveráserfeitoopreenchimentodefaixasentre 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.
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.5.1.2 PINTURA LATEXACRILICA

Designação:

Execução de serviços de pintura em paredes externas, com tinta látex, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido.

Recomendações:

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato 
deve ser, firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo.

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 
execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a 
superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é 
recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve 
ser definida noprojeto.

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. Uso de mão-

de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI), principalmente da máscara e 
óculos protetores quando a aplicação for através da pulverização.

Procedimentos de Execução:

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. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve 
ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.5.2 – REVESTIMENTOINTERNO

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.1.4.5.2.1- REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 ( CIMENTOIAREIA) e = 0,5
cm Designação:

Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, propiciando uma 
superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento 
final.

Recomendações:

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base de epóxi, 
borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração 
especificada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma 
tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira  ou  cacos  planos  de  material  
cerâmico,  usando-se  para   tanto,  argamassa idêntica      a       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.  
Estandoaáreapreenchidaporargamassa,deveráserfeitaaretiradadoexcessoea 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. 
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.5.2.2 – PINTURA PVA, DUASDEMAOS

Conceito:

Produto de acabamento, formulado à base de emulsão de acetato de polivinila (PVA), pigmentos 
aditivos microbicídios dispersantes e água.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Características:

Material de fácil aplicação, secagem rápida, ótimo poder de enchimento e cobertura, de dureza 
variável e flexível, que fornece um acabamento fosco aveludado aprimorado.

Utilização:

Em pintura em paredes, sobre reboco, massa corrida, massa acrílica, concreto e fibro- cimento.

Inspeção eRecebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 11003 - Tintas - Determinação da 
aderência e NBR 12119 - Tintas - Determinação da resistência à abrasão (método a úmido).

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o litro.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local coberto, fresco, seco e ventilado, isento da ação de 
agentes físicos e/ou químicos.

2.1.4.5.2.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8(CIMENTOICALIAREIA) E=3,5 CM.

Designação:

Aplicação de camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, cal, areia média ou 
grossa sem peneirar, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, 
podendo constituir-se no acabamento final.

Recomendações:

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído os serviços a seguir indicados, 
obedecidos a seus prazos mínimos:
a) 24 horas após a aplicação dochapisco;
b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias 
cerâmicas e de blocos de concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído ochapisco;
c) 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a 
camadaúnica.
A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, 
caso seja camada única.
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm.
Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20 mm, deverão ser 
fixadas telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6 mm, na altura 
intermediária da camada.
O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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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 deverá corresponder à finalidade de aplicação.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

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, usando-
se para tanto, argamassa idêntica a 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.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.1.5.2.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30x30cm.

Designação:

Assentamento de cerâmica comum com uso de argamassa especial adesiva, por vezes chamada 
"cimento colante" sobre base regularizada.

Recomendações:

Esta atividade só deve ter início após verificação das condições locais, isto é, a ortogonalidade 
entre as vedações verticais, a planeza e as condições superficiais do contrapiso, bem como se 
todas as demais atividades que antecedem a execução do revestimento de piso estão 
terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos, instalações em geral e os 
revestimentos de parede.

Recomenda-se que o espalhamento seja em camada fina (de 2 a 5 mm) o mais uniforme 
possível, pois assim, consegue-se o máximo da força de aderência entre a superfície e o 
componente cerâmico e também maior contato entre os dois elementos.

Recomenda-se que estes se sobreponham ao revestimento de piso a fim de possibilitar, melhor 
acabamento da junta, garantindo-lhe a estanqueidade, bem como proporcionando a execução de 
um detalhe construtivo que permita a existência de uma junta de movimentação no encontro das 
duassuperfícies.

O assentamento das fiadas deve observar os corretos procedimentos para os cortes das peças, 
quando necessários, como, por exemplo, nos encontros com aparelhos sanitários e ralos com 
possíveis detalhes construtivos.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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As especificações do fabricante deverão ser seguidas rigorosamente, evitando-se erros que 
prejudicarão a eficiência desse tipo de assentamento.

Antes de iniciar o assentamento, o projeto da pavimentação em cerâmica deverá ser verificado, 
definindo a paginação do piso.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Utilizar gabarito para manter a espessura da junta e alinhamento das peças cerâmicas.

Após o preparo, a argamassa deverá ser espalhada cuidadosamente sobre a superfície 
utilizando-se desempenadeira de aço dentada. Inicia-se com o lado liso da desempenadeira 
imprimindo-se uma pressão suficientemente forte para que a argamassa adira ao substrato, 
buscando-se, com esse procedimento, uniformizar a superfície. Em seguida passa-se a 
desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação dos cordões, cuja altura 
resultante deve ser da ordem de 3 mm, podendo variar entre 2 e 5 mm com a maior ou menor 
inclinação da desempendeira, em função das características de uniformidade do substrato e do 
tardoz do componente cerâmico. Este procedimento deve começar pela porta de entrada, pois aí, 
devem ficar os componentes inteiros, deixando-se que recortes, quando necessários, sejam 
executados no fundo do ambiente.

Após o espalhamento da argamassa, inicia-se a fixação dos componentes cerâmicos, a partir das 
extremidades de cada fiada, a fim de que se tenha componentes de referência, pelos quais, deve 
ser uma linha quer servirá de guia para fixação dos demais componentes cerâmicos.

Com as linhas posicionadas deve-se verificar o esquadro entre as duas fiadas perpendiculares e 
o nivelamento dos componentes fixados, dando continuidade á fixação dos demais componentes 
espalhando-se a argamassa adesiva conforme os procedimentos anteriormente colocados, até 
que todo o ambiente seja revestido, guiando-se sempre pelas linhas que vão ser transferidas 
após a execução de cada fiada.

O correto alinhamento dos componentes exige que o fio esteja faceando todas as juntas, sendo 
que o possível desvio de algum componente em relação a este fio, não deverá ultrapassar 2,0 
mm.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.6 – PISO

2.1.4.6.1 - CONTRAPISO PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA, TRAÇO 1:4 
ESPESSURA DE4cm

Designação:

Execução de contrapiso, com argamassa de cimento e areia, espessura de 4 cm, destinado 
principalmente a pisos térreos.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Recomendações:

O tempo de cura da argamassa para pavimentos superiores deve ser de 14 dias e para 
pavimentos térreos 21 dias.
O piso em contato com o solo deverá ser impermeabilizado conforme normas da ABNT.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Com a superfície limpa e seca, colocar as mestras, verificando os níveis da laje ou base. Aplicar a 
camada de contrapiso, empregando-se argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 
espessura de 3 cm.
Após a aplicação da argamassa, sarrafear e desempenar a superfície, utilizando desempenadeira 
de aço ou alisando com colher de pedreiro, devendo ser devidamente regularizado, nivelamento e 
com caimento necessários. Poderá ser polvilhado cimento (0,5 kg/m²), antes de desempenar a 
superfície.
Após o lixamento e limpeza do contrapiso, aplicar a pasta regularizadora com uma 
desempenadeira de aço lisa, em duas demãos até formar uma camada nunca superior a 3 mm 
deespessura.

Unidade deMedição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.6.2 – REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E =3cm

Designação:

Regularização da base executada, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4.

Recomendações:

O caimento do piso deverá ser executado nessa fase de regularização.

A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes, arredondamento de cantos, 
embutimentos e fixações de tubos, conforme o projeto. A superfície deverá estar limpa e seca. 
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Os níveis da laje ou base deverão ser verificados e as mestras executadas imediatamente antes 
da aplicação da argamassa. A camada de regularização deverá ser preparada com argamassa 
de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:4. Após a aplicação da argamassa a 
superfície final deverá ser sarrafeada e desempenada. Poderá ser polvilhado cimento (0,5 kg/m²), 
antes de desempenar a superfície. A espessura da argamassa deverá ser de pelo menos 3 cm.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.6.3 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,30x30cm.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Designação:

Assentamento de cerâmica comum com uso de argamassa especial adesiva, por vezes chamada 
"cimento colante" sobre base regularizada.

Recomendações:

Esta atividade só deve ter início após verificação das condições locais, isto é, a ortogonalidade 
entre as vedações verticais, a planeza e as condições superficiais do contrapiso, bem como se 
todas as demais atividades que antecedem a execução do revestimento de piso estão 
terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos, instalações em geral e os 
revestimentos de parede.

Recomenda-se que o espalhamento seja em camada fina (de 2 a 5 mm) o mais uniforme 
possível, pois assim, consegue-se o máximo da força de aderência entre a superfície e o 
componente cerâmico e também maior contato entre os dois elementos.

Recomenda-se que estes se sobreponham ao revestimento de piso a fim de possibilitar, melhor 
acabamento da junta, garantindo-lhe a estanqueidade, bem como proporcionando a execução de 
um detalhe construtivo que permita a existência de uma junta de movimentação no encontro das 
duassuperfícies.

O assentamento das fiadas deve observar os corretos procedimentos para os cortes das peças, 
quando necessários, como, por exemplo, nos encontros com aparelhos sanitários e ralos com 
possíveis detalhes construtivos.

As especificações do fabricante deverão ser seguidas rigorosamente, evitando-se erros que 
prejudicarão a eficiência desse tipo de assentamento.

Antes de iniciar o assentamento, o projeto da pavimentação em cerâmica deverá ser verificado, 
definindo a paginação do piso.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Utilizar gabarito para manter a espessura da junta e alinhamento das peças cerâmicas.

Após o preparo, a argamassa deverá ser espalhada cuidadosamente sobre a superfície 
utilizando-se desempenadeira de aço dentada. Inicia-se com o lado liso da desempenadeira 
imprimindo-se uma pressão suficientemente forte para que a argamassa adira ao substrato, 
buscando-se, com esse procedimento, uniformizar a superfície. Em seguida passa-se a 
desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação dos cordões, cuja altura 
resultante deve ser da ordem de 3 mm, podendo variar entre 2 e 5 mm com a maior ou menor 
inclinação da desempendeira, em função das características de uniformidade do substrato e do 
tardoz do componente cerâmico. Este procedimento deve começar pela porta de entrada, pois aí, 
devem ficar os componentes inteiros, deixando-se que recortes, quando necessários, sejam 
executados no fundo do ambiente.

Após o espalhamento da argamassa, inicia-se a fixação dos componentes cerâmicos, a partir das 
extremidades de cada fiada, a fim de que se tenha componentes de referência, pelos quais, deve 
ser uma linha quer servirá de guia para fixação dos demais componentes cerâmicos.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Com as linhas posicionadas deve-se verificar o esquadro entre as duas fiadas perpendiculares e 
o nivelamento dos componentes fixados, dando continuidade á fixação dos demais componentes 
espalhando-se a argamassa adesiva conforme os procedimentos anteriormente colocados, até 
que todo o ambiente seja revestido, guiando-se sempre pelas linhas que vão ser transferidas 
após a execução de cada fiada.

O correto alinhamento dos componentes exige que o fio esteja faceando todas as juntas, sendo 
que o possível desvio de algum componente em relação a este fio, não deverá ultrapassar 2,0 
mm.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.4.7 – COBERTURA

2.1.4.7.1 - ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃOLIVRE
12m

Designação:

Execução de estrutura de aço, para cobertura.

Recomendações:

A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto estrutural e às especificações 
dos insumos utilizados.
Uso de mão-de-obra especializada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o 
ajustamento das partes que serão parafusadas ousoldadas.
Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição 
relativa das peças estruturais, antes de sua fixação definitiva. Na execução soldada, deverão ser 
observados os cuidados no emprego dassoldas.
Após a fabricação, as superfícies deverão ser limpas e pintadas, de acordo com as 
especificações de pintura do projeto. Todas as peças deverão receber duas demãos de pintura 
anticorrosiva e duas demãos de pintura de acabamento.
A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias previstas pela norma 
brasileira. Durante a montagem, a estrutura será parafusada ou soldada para que possa absorver 
os carregamentos previstos. As ligações permanentes, soldadas ou parafusadas, só deverão ser 
completadas depois da estrutura devidamente alinhada, nivelada e aprumada.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado de área de projeção do 
telhado.

2.1.4.7.2 –TELHA METALICA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTOACÚSTICO.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Conceito:

Elemento destinado à cobertura constituído de chapas de alumínio com perfilondulado ou 
trapezoidal, intercaladas com espuma rígida de poliuretano com espessura mínima de 40mm.

Características:

O material tem as seguintes vantagens:
a) Flexibilidade - Pelo seu desenho e pouco peso, absorvem os movimentosda estrutura sem 
nenhumadeformação;
b) Durabilidade - Mantem-se inalterada em ambientes corrosivos, tornando desnecessário 
qualquer tipo de manutenção dacobertura;
c) Menor calor - Pelas propriedades isolantes e pelo seu acabamento brilhantes, refletem 75% 
dos raios solares, tornando a temperatura interna maisagradável;
d) Variedades de cores - Vermelho, branco, verde, azul, alumínio natural, verde translúcido, azul 
translúcido;
e) Irrompível - Pela sua armadura de aço, suportam golpes e impactos de pesos até 10 kg 
quando lançados de uma altura máxima de2m.

Utilização:

Em cobertura de lojas e armazéns, galpões agropecuários, garagens e fachadas.

Inspeção e Recebimento:

O material não possui Normas Regulamentadoras da ABNT.
A telha deverá apresentar superfícies regulares e uniformes não possuindo mossas, empenos, 
furos e dobras que prejudiquem a sua utilização.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado de forma empilhada, em área plana, de preferência próxima à 
área de utilização, apoiadas sobre suportes de madeira, espaçadas de aproximadamente 3 m um 
do outro, de alturas crescentes, de modo que a pilha fique inclinada, em local protegido contra 
acidentes.
As peças de acabamento e arremate, bem como as peças para fixação às estruturas, serão 
transportadas e armazenadas de modo a evitar quebras e acidentes.

2.1.5 ÁREA DEPRODUÇÃO
2.1.5.1 ALVENARIA DE CONTENÇÃO EATERRO
2.1.5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL

Designação:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos. Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

2.1.5.1.2 ALVENARIA DE CONCRETO ESTRUTURAL(14X19X39cm)

Conceito:

Elemento vazado com forma paralelepipedal, possuindo furos prismáticos ou cilíndricos 
perpendiculares às faces que os contém e dimensões nominais.

Características:

Material fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado a temperatura 
adequada, sem vitrificação e com dimensões uniformes. Suporta outras cargas verticais além da 
do seu próprio peso, compondo o arcabouço estrutural da edificação, pode ser classificado em 
comum e especial.

Utilização:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Em execução de alvenaria com função estrutural.

Inspeção e Recebimento:

As suas dimensões, planeza das faces e desvio em relação ao esquadro deverão ser 
determinadas de acordo com à Norma NBR 7171 - Bloco cerâmico para alvenaria.
A resistência à compressão será avaliada de acordo com a Norma NBR 6461- Bloco cerâmico 
para alvenaria - verificação da resistência à compressão.
Deverá apresentar uniformidade na cor e não possuir defeitos sistemáticos de trincas, quebras, 
superfícies irregulares e deformações.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado coberto, protegidos da chuva, em pilhas não superiores a 1,5 
m de altura e de preferência, próximo ao local de transporte vertical ou de uso.

2.1.5.1.3 CINTA DE ARMAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCOCOM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOSCANALETA

2.1.5.1.4 ATERRO DE VALAS OU AREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, 
COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACAVIBRATORIA

Designação:

Preenchimento de valas escavadas para o assentamento de redes de água, esgoto, drenagem, 
energia elétrica, telefonia ou execução de fundações rasas e compactação manual.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O reaterro deverá ser executado através da superposição de camadas de 0,20 a 0,40 m de 
espessura que deverão ser apiloadas após o lançamento no interior da vala.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico, definido pela geometria da 
vala.

2.1.5.2 FUNDAÇÃO IESTRUTURAL

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.1.5.2.1 SAPATAS

2.1.5.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA EM LODO, ATE1,5m

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala. 

2.1.5.2.1.2 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃOMANUAL

Designação:

Preenchimento de valas escavadas para o assentamento de redes de água, esgoto, drenagem, 
energia elétrica, telefonia ou execução de fundações rasas e compactação manual.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O reaterro deverá ser executado através da superposição de camadas de 0,20 a 0,40 m de 
espessura que deverão ser apiloadas após o lançamento no interior da vala.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico, definido pela geometria da 
vala.

2.1.5.2.1.3 FORMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDAÇÃOCI REAPROVEITAMENTO 10X

Designação:

Execução de forma de tábuas de pinho de 3ª de 1" x 12", para estruturas de concreto armado.

Recomendações:

Deverá ser inspecionada a madeira a ser utilizada para as formas, não sendo recomendado o seu 
uso, se o concreto for aparente.
As tábuas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas, e 
aplainadas na face em contato com a massa de concreto para que a desforma seja fácil.
Os painéis das formas deverão ser formados de tábuas de 2,5 cm de espessura com dimensões 
a depender do projeto. As tábuas deverão ser ligadas por sarrafos de 2,5x10,0 cm, de 2,5x15,0 
cm ou por caibros de 7,5x7,5 cm ou 7,5x10,0 cm ou ainda por placas de madeira compensada 
ligadas por sarrafos ou caibros. Esses painéis servirão para taipal das lajes, faces de vigas, 
pilares, paredes e fundações.
Após a colocação da forma e verificação de todos os componentes do sistema, deverá ser feita 
uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as 
superfícies do concreto.
A forma deverá ter um vão livre que dependerá da pressão exercida pelo concreto fresco e da 
espessura da madeira.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Montar a forma sobre pontaletes colocados a espaços regulares correspondentes ao vão livre 
adotado para a forma. Fixar os apoios da forma com pregos, de preferência 18x27.
Pintar as formas com desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto à 
forma e facilitar a desforma.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.2.1.4 - ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1I4) Á 12,5mm(1I2)

Designação:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Confecção das armaduras e colocação nas fôrmas.

Recomendações:

O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com 
ferros de outro diâmetro.

Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 
reduzindo-se as perdas.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados 
a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando- se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.

A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser 
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o quilograma.

2.1.5.2.1.5 CONCRETO FCK=25mpa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇÃMENTO

Designação:

Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado 
graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas 
propriedades ao concreto.

Recomendações:

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654 - 
Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655
- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - 
classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto 
armado.
Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito 
funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto.
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base a resistência característica à 
compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema 
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de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a 
estrutura.
Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações:
� resistência característica à compressão que se pretendeatender;
� tipo, classe e marca docimento;
� condição decontrole;
� características físicas dosagregados;
� forma de medição dosmateriais;
� idade dedesforma;
� consumo de cimento porm³;
� consistência medida através do "slump";
� quantidades de cada material que será medido de cadavez;
� tempo de início depega.
� Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco 
de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223 - Determinação da consistência pelo 
abatimento do tronco de cone, sempreque:
� iniciar-se a produção do concreto (primeiraamassada);

� reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duashoras;
� houver troca deoperadores;
� forem moldados corpos deprova;
� A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 
qualificado paratal.
� Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o concreto, recém-
produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de 
concreto e NBR 5738 - Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilíndricos 
ouprismáticos.
� O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. Na falta de conhecimento 
laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min, desde que haja constante 
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.
� O estudo de dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em 
condições semelhantes àquela daobra.
� O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança 
de marca, tipo ou classe do cimento, assim como, na procedência e qualidade dos agregados e 
demaismateriais.

Procedimentos de Execução:

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos 
materiais, em função do tipo de equipamento:

mm) Betoneira de eixo inclinado semcarregador:
nn)- cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; oo)- todo o 
agregado graúdo;
pp)- cimento;
qq)- adição se houver; rr) - agregado miúdo; ss) - água restante.
tt) b) Betoneira de eixo inclinado com carregador:
uu)- cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
vv) - 50% do agregado graúdo; ww) - agregado miúdototal;
xx) - cimento;
yy) - adição, se houver;

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019

81 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

zz) - restante do agregadograúdo; aaa) - restante deágua.
bbb) c) Betoneira de eixo horizontal:
ccc) - o carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo 

inclinado com carregador, itemb.
ddd) O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, 

podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t =k.D^(½),sendo k = 90 e 120 para 
betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, 
em metro.

eee) É importante que o concreto seja misturado até perfeitahomogeneização não 
devendo, na prática, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para as betoneiras de 
eixo inclinado de usocomum.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

2.1.5.2.1.6 LANÇAMENTOI APLICAÇÃO MANUAL DECONCRETO

Designação:

Colocação do concreto nas fôrmas.

Recomendações:

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido, entre o fim deste 
e o do lançamento, intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo 
poderá ser contado a partir do fim da agitação. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o 
prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo.
Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos à penetração de 
água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que 
o concreto será lançado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.
Deverão ser tomados cuidados especiais quando o lançamento do concreto se der em ambientes 
com temperatura inferior a 10°C ou superior a 40°C.
Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda 
livre não poderá ultrapassar 2 m.

Procedimentos de Execução:

Lançar o concreto imediatamente após o amassamento, não podendo ser utilizado o concreto 
depois de iniciada a pega. O concreto amassado deverá ser lançado sem interrupção de trabalho, 
o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes 
das formas.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.
armaduras de travamento. Lançar e adensar o concreto fck=25 MPa, controle tipo B , 
preenchendo os espaços entre as vigotas e as nervuras, formando o capeamento da laje. 

Unidade de Medição:
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Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.2.2 SUPERESTRUTURA

2.1.5.2.2.1 FÔRMA COM CHAPA COMPENSADA, PLASTIFICADA, UTILIZAÇÃO8 VEZES

Designação:

Execução de forma de chapas de madeira compensada, revestida com plástico, para estruturas 
de concreto armado.

Recomendações:

A forma deverá ser utilizada para estrutura de concreto aparente com acabamento liso, tendo 
revestimento plástico "tego-film" na 1ª e 5ª das cinco lâminas que comporão a chapa 
compensada.
A retirada das formas deverá obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 
6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado.
As chapas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos 
e, principalmente sem choques. Para isso o escoramento das formas deverá apoiar-se sobre 
cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Cortar as fôrmas seguindo rigorosamente o projeto estrutural e de formas, sabendo-se que a 
precisão de colocação das mesmas será de mais ou menos, 5 mm.
Colocar as fôrmas, verificando constantemente o prumo e o nível dos seus elementos, 
especialmente durante o processo de lançamento do concreto, fazendo-se as devidas correções 
com emprego de cunhas, escoras ou outro tipo de travamento.
Para garantir a estanqueidade das juntas usar calafetadores de elastômero do tipo silicone. Para
obter superfícies lisas, rebater os pregos de modo a ficarem embutidos nas fôrmas, sendo o 
rebaixo calafetado com o elastômero.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.2.2.2- ARMADURA DE AÇO CA- 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS FORMAS, PARAFUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS.

Designação:

Confecção das armaduras e colocação nas fôrmas.

Recomendações:

O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com 
ferros de outro diâmetro.
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Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 
reduzindo-se as perdas.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados 
a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando- se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.

A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser 
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o quilograma. 

2.1.5.2.2.3 - ARMADURA DE AÇO CA- 60, INCLUSIVE CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS FÔRMAS, PARA FUNDAÇÕES 
ESUPERESTRUTURAS

Designação:

Confecção das armaduras e colocação nas formas.

Recomendações:

O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com 
ferros de outro diâmetro.

Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 
reduzindo-se as perdas.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
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Procedimentos de Execução:

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados 
a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando- se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.

A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser 
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o quilograma.

2.1.5.2.2.4 CONCRETO FCK=25mpa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇÃMENTO

Designação:

Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado 
graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas 
propriedades ao concreto.

Recomendações:

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654 - 
Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655
- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para finsestruturais - 
classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto 
armado.
Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito 
funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto.
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base a resistência característica à 
compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema 
de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a 
estrutura.
Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações:
� resistência característica à compressão que se pretendeatender;
� tipo, classe e marca docimento;
� condição decontrole;
� características físicas dosagregados;
� forma de medição dosmateriais;
� idade dedesforma;
� consumo de cimento porm³;
� consistência medida através do "slump";
� quantidades de cada material que será medido de cadavez;
� tempo de início depega.
� Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco 
de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223 - Determinação da consistência pelo 
abatimento do tronco de cone, sempreque:
� iniciar-se a produção do concreto (primeiraamassada);
� reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duashoras;
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� houver troca deoperadores;
� forem moldados corpos deprova;
� A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 
qualificado paratal.
� Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o concreto, recém-
produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de 
concreto e NBR 5738 - Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilíndricos 
ouprismáticos.
� O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. Na falta de conhecimento 
laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min, desde que haja constante 
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.
� O estudo de dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em 
condições semelhantes àquela daobra.
� O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança 
de marca, tipo ou classe do cimento, assim como, na procedência e qualidade dos agregados e 
demaismateriais.

Procedimentos de Execução:

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos 
materiais, em função do tipo de equipamento:

fff) Betoneira de eixo inclinado sem carregador:
ggg) - cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; hhh)
 - todo o agregadograúdo;
iii) - cimento;
jjj) - adição se houver;
kkk) - agregado miúdo; lll) - águarestante.
mmm) b) Betoneira de eixo inclinado comcarregador:
nnn) - cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; ooo)
 - 50% do agregadograúdo;
ppp) - agregado miúdo total; qqq) -cimento;
rrr) - adição, se houver;
sss) - restante do agregado graúdo; ttt) - restante deágua.
uuu) c) Betoneira de eixo horizontal:
vvv) - o carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo 

inclinado com carregador, itemb.
www) O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, 

podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t =k.D^(½), sendo k = 90 e 120 para 
betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, 
emmetro.

xxx) É importante que o concreto seja misturado até perfeitahomogeneização não 
devendo, na prática, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para as betoneiras de 
eixo inclinado de usocomum.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

2.1.5.2.2.5 LANÇAMENTOI APLICAÇÃO MANUAL DECONCRETO
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Designação:

Colocação do concreto nas fôrmas.

Recomendações:

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido, entre o fim deste 
e o do lançamento, intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo 
poderá ser contado a partir do fim da agitação. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o 
prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. 
Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos à penetração de 
água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que 
o concreto será lançado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.
Deverão ser tomados cuidados especiais quando o lançamento do concreto se der em ambientes 
com temperatura inferior a 10°C ou superior a 40°C.
Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda 
livre não poderá ultrapassar 2 m.

Procedimentos de Execução:

Lançar o concreto imediatamente após o amassamento, não podendo ser utilizado o concreto 
depois de iniciada a pega. O concreto amassado deverá ser lançado sem interrupção de trabalho, 
o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes 
das formas.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.
armaduras de travamento. Lançar e adensar o concreto fck=25 MPa, controle tipo B , 
preenchendo os espaços entre as vigotas e as nervuras, formando o capeamento da laje.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.3 PAREDES EPAINEIS

2.1.5.3.1 ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO (9X19X39cm), ESP. =0,09m

Conceito:

Elemento vazado com forma paralelepipedal, possuindo furos prismáticos ou cilíndricos 
perpendiculares às faces que os contém e dimensões nominais.

Características:

Material fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado a temperatura 
adequada, sem vitrificação e com dimensões uniformes. Suporta outras cargas verticais além da 
do seu próprio peso, compondo o arcabouço estrutural da edificação, pode ser classificado em 
comum e especial.
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Utilização:

Em execução de alvenaria com função estrutural.

Inspeção e Recebimento:

As suas dimensões, planeza das faces e desvio em relação ao esquadro deverão ser 
determinadas de acordo com à Norma NBR 7171 - Bloco cerâmico para alvenaria.
A resistência à compressão será avaliada de acordo com a Norma NBR 6461- Bloco cerâmico 
para alvenaria - verificação da resistência à compressão.
Deverá apresentar uniformidade na cor e não possuir defeitos sistemáticos de trincas, quebras, 
superfícies irregulares e deformações.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado coberto, protegidos da chuva, em pilhas não superiores a 1,5 
m de altura e de preferência, próximo ao local de transporte vertical ou de uso.

2.1.5.4 VERGA

2.1.5.4.1 VERGA 10X10 cm, PREMOLDADA CI CONCRETO FCK=15mpa

Designação:

Colocação de verga pré-moldada, em alvenaria, sobre o vão de portas e janelas.

Recomendações:
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

2.1.5.5 ESQUADRIAS

2.1.5.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, CORFOSCA

Designação:

Colocação e acabamento de portas de alumínio tipo caixilho com uma ou duas folhas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Recomendações:

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta.
A folga entre a porta e o portal deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma. Após o 
assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da porta.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Iniciar o assentamento, posicionando-se o batente de acordo com o nível da soleira, alinhando-o
em função do revestimento da parede e do sentido do giro da folha da porta. Chumbar o batente 
na alvenaria com a argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traço 1:2:8.
Fixar a porta no batente, utilizando-se dobradiças. Em seguida, colocar a fechadura.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.5.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE E =4mm

Designação:

Colocação de vidro comum em caixilhos com massa.

Recomendações:

O caixilho que vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A 
chapa de vidro será fixada com massa apropriada no rebaixo do caixilho que deverá estar isento 
de umidade, gordura, oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o 
meio exterior deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-
la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica.
A chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá 
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com 
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir 
as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou

caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 
11706 - Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - 
Projeto, execução e aplicações - vidros na construção civil, sendo sua espessura mínima de 2,0 
mm.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. 
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com 
materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
 provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões 
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de corte 
deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem 
da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, 
deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua presença evitando 
danos e acidentes. 

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
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Procedimentos de Execução:

Deverá ser distribuído o colchão de massa por todo o rebaixo e será pressionada a chapa de 
vidro, de maneira que a lateral posterior fique com uma camada uniforme de massa com 
espessura não inferior a 2 mm. Será colocada, então, a segunda demão da massa. A massa 
deverá ser aplicada de maneira a não formar vazios e sua superfície aparente deverá ser lisa e 
regular.
Quando o rebaixo for aberto, é conveniente a fixação de moldura ao longo da lateral anterior; 
quando a moldura é fixada por pregos, deverá se aplicar previamente a camada da massa junto à 
chapa de vidro; em outros casos, fixa-se a moldura e, em seguida, aplica-se a massa de maneira 
a se preencher a folga da lateral anterior, que também deverá ter espessura mínima de 2 mm.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.5.3 BASCULANTE DE ALUMÍNIO DIMENSÕES2,00X1,00m

Conceito:

Conjunto constituído de batente formado por dois montantes e duas travessas, formando um 
quadro e folhas do basculante.

Características:

Material composto por uma parte fixa e outra móvel com caixilho munido de básculas, único 
dispositivo que ventila sem permitir a entrada de água de chuva, podendo ser acionado por uma 
única alavanca, o que permite a abertura de todas ao mesmo tempo.
A alavanca pode ser acionada parcialmente correspondendo também a uma abertura parcial das 
básculas.
Composto por quadros que deverão ser perfeitamente esquadriados e perfis que deverão 
assegurar estanqueidade absoluta a essas esquadrias.

Utilização:
Na vedação de aberturas em paredes externas.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 10820 - Caixilho para edificação - 
Janela e NBR 10821 - Caixilho para edificação - Janela.
Os perfis utilizados devem estar perfeitamente desempenados e sem defeitos de fabricação. As 
soldas utilizadas deverão ser bem esmerilhadas de modo a desaparecer as rebarbas e saliências

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, elevado do chão e em apoios verticais.

2.1.5.5.4 BASCULANTE DE ALUMÍNIO DIMENSÕES0,60X0,80m

Conceito:

Conjunto constituído de batente formado por dois montantes e duas travessas, formando um 
quadro e folhas do basculante.

Características:

Material composto por uma parte fixa e outra móvel com caixilho munido de básculas, único 
dispositivo que ventila sem permitir a entrada de água de chuva, podendo ser acionado por uma 
única alavanca, o que permite a abertura de todas ao mesmo tempo.
A alavanca pode ser acionada parcialmente correspondendo também a uma abertura parcial das 
básculas.
Composto por quadros que deverão ser perfeitamente esquadriados e perfis que deverão 
assegurar estanqueidade absoluta a essas esquadrias.

Utilização:
Na vedação de aberturas em paredes externas.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 10820 - Caixilho para edificação - 
Janela e NBR 10821 - Caixilho para edificação - Janela.
Os perfis utilizados devem estar perfeitamente desempenados e sem defeitos de fabricação. As 
soldas utilizadas deverão ser bem esmerilhadas de modo a desaparecer as rebarbas e saliências

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, elevado do chão e em apoios verticais.

2.1.5.5.5 BASCULANTE DE ALUMÍNIO DIMENSÕES1,00X0,80m

Conceito:

Conjunto constituído de batente formado por dois montantes e duas travessas, formando um 
quadro e folhas do basculante.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Características:

Material composto por uma parte fixa e outra móvel com caixilho munido de básculas, único 
dispositivo que ventila sem permitir a entrada de água de chuva, podendo ser acionado por uma 
única alavanca, o que permite a abertura de todas ao mesmo tempo.
A alavanca pode ser acionada parcialmente correspondendo também a uma abertura parcial das 
básculas.
Composto por quadros que deverão ser perfeitamente esquadriados e perfis que deverão 
assegurar estanqueidade absoluta a essas esquadrias.

Utilização:
Na vedação de aberturas em paredes externas.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 10820 - Caixilho para edificação - 
Janela e NBR 10821 - Caixilho para edificação - Janela.
Os perfis utilizados devem estar perfeitamente desempenados e sem defeitos defabricação. As 
soldas utilizadas deverão ser bem esmerilhadas de modo a desaparecer as rebarbas e saliências

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, elevado do chão e em apoios verticais.

2.1.5.5.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM AÇOINOX

Conceito:

Elemento de fechamento externo.

Características:

Tela simples, de arame galvanizado, com baixo teor de carbono e resistência à tração. Obtida por 
trefilação, com diâmetro de 2,10 mm, nº 14 BWG, formada por malhas soldadas e 
quadrangulares de 5 cm de lado, com durabilidade ilimitada, estabilidade e resistência 
permanente.

Utilização:

Em confecção de alambrados de segurança e fechamento e delimitação de áreas.

Inspeção e Recebimento:
O material deverá atender às especificações da Norma NBR 10119 - Tela de simples torção de 
malha quadrangular e fios de aço de baixo teor de carbono, zincados - Dimensões.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em ambientes que não tenham contato com agentes 
agressivos. Quando fornecidos em rolos, eles poderão ficar uns sobre os outros. No caso de telas 
fornecidas em painéis, devem ser empilhadas horizontalmente, tomando-se o cuidado para não 
amassar as franjas das telas. 

2.1.5.6 REVESTIMENTO

2.1.5.6.1 REVESTIMENTO EXTERNO

2.1.5.6.1.1 REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 ( CIMENTOIAREIA) e =0,5
cm Designação:

Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, propiciando uma 
superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento 
final.

Recomendações:

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base de epóxi, 
borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração 
especificada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma 
tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira  ou  cacos planos  de  material  
cerâmico,  usando-se  para   tanto,  argamassa idêntica      a       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 
regularizaçãodasuperfície,pelapassagemdadesempenadeira.Emseguida,as depressões deverão 
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ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-
se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. 
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.6.1.2 PINTURA DE ACABAMENTO PARA PAREDES EXTERNAS COM APLIAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE TINTALATEX

Designação:

Execução de serviços de pintura em paredes externas, com tinta látex, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido.

Recomendações:

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato 
deve ser, firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo.

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 
execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a 
superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é 
recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve 
ser definida noprojeto.

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. Uso de mão-

de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI), principalmente da máscara e 
óculos protetores quando a aplicação for através da pulverização.

Procedimentos de Execução:

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. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve 
ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.6.2 REVESTIMENTO INTERNO

2.1.5.6.2.1 EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8(CIMENTOICALIAREIA) E=3,5 CM.

Designação:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Aplicação de camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, cal, areia média ou 
grossa sem peneirar, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, 
podendo constituir-se no acabamento final.

Recomendações:

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído os serviços a seguir indicados, 
obedecidos a seus prazos mínimos:
a) 24 horas após a aplicação dochapisco;
b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias 
cerâmicas e de blocos de concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído ochapisco;
c) 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a 
camadaúnica.
A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, 
caso seja camada única.
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm.
Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20 mm, deverão ser 
fixadas telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6 mm, na altura 
intermediária da camada.
O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
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 deverá corresponder à finalidade de aplicação.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

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, usando-
se para tanto, argamassa idêntica a 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.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.6.2.2 - REVESTIMENTO CERÂMICO 30x30cm.

Designação:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Assentamento de cerâmica comum com uso de argamassa especial adesiva, por vezes chamada 
"cimento colante" sobre base regularizada.

Recomendações:

Esta atividade só deve ter início após verificação das condições locais, isto é, a ortogonalidade 
entre as vedações verticais, a planeza e as condições superficiais do contrapiso, bem como se 
todas as demais atividades que antecedem a execução do revestimento de piso estão 
terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos, instalações em geral e os 
revestimentos de parede.

Recomenda-se que o espalhamento seja em camada fina (de 2 a 5 mm) o mais uniforme 
possível, pois assim, consegue-se o máximo da força de aderência entre a superfície e o 
componente cerâmico e também maior contato entre os dois elementos.

Recomenda-se que estes se sobreponham ao revestimento de piso a fim de possibilitar, melhor 
acabamento da junta, garantindo-lhe a estanqueidade, bem como proporcionando a execução de 
um detalhe construtivo que permita a existência de uma junta de movimentação no encontro das 
duassuperfícies.

O assentamento das fiadas deve observar os corretos procedimentos para os cortes das peças, 
quando necessários, como, por exemplo, nos encontros com aparelhos sanitários e ralos com 
possíveis detalhes construtivos.

As especificações do fabricante deverão ser seguidas rigorosamente, evitando-se erros que 
prejudicarão a eficiência desse tipo de assentamento. 

Antes de iniciar o assentamento, o projeto da pavimentação em cerâmica deverá ser verificado, 
definindo a paginação do piso.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Utilizar gabarito para manter a espessura da junta e alinhamento das peças cerâmicas.

Após o preparo, a argamassa deverá ser espalhada cuidadosamente sobre a superfície 
utilizando-se desempenadeira de aço dentada. Inicia-se com o lado liso da desempenadeira
imprimindo-se uma pressão suficientemente forte para que a argamassa adira ao substrato, 
buscando-se, com esse procedimento, uniformizar a superfície. Em seguida passa-se a 
desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação dos cordões, cuja altura 
resultante deve ser da ordem de 3 mm, podendo variar entre 2 e 5 mm com a maior ou menor 
inclinação da desempendeira, em função das características de uniformidade do substrato e do 
tardoz do componente cerâmico. Este procedimento deve começar pela porta de entrada, pois aí, 
devem ficar os componentes inteiros, deixando-se que recortes, quando necessários, sejam 
executados no fundo do ambiente.

Após o espalhamento da argamassa, inicia-se a fixação dos componentes cerâmicos, a partir das 
extremidades de cada fiada, a fim de que se tenha componentes de referência, pelos quais, deve 
ser uma linha quer servirá de guia para fixação dos demais componentes cerâmicos.

Com as linhas posicionadas deve-se verificar o esquadro entre as duas fiadas perpendiculares e 
o nivelamento dos componentes fixados, dando continuidade á fixação dos demais componentes 
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espalhando-se a argamassa adesiva conforme os procedimentos anteriormente colocados, até 
que todo o ambiente seja revestido, guiando-se sempre pelas linhas que vão ser transferidas 
após a execução de cada fiada.

O correto alinhamento dos componentes exige que o fio esteja faceando todas as juntas, sendo 
que o possível desvio de algum componente em relação a este fio, não deverá ultrapassar 2,0 
mm.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.7 PISO

2.1.5.7.1 CONTRAPISO PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA, TRAÇO 1:4

Designação:

Execução de contrapiso, com argamassa de cimento e areia, espessura de 3 cm, destinado 
principalmente a pisos térreos.

Recomendações:

O tempo de cura da argamassa para pavimentos superiores deve ser de 14 dias e para 
pavimentos térreos 21 dias.
O piso em contato com o solo deverá ser impermeabilizado conforme normas da ABNT.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Com a superfície limpa e seca, colocar as mestras, verificando os níveis da laje ou base. Aplicar a 
camada de contrapiso, empregando-se argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 
espessura de 3 cm.
Após a aplicação da argamassa, sarrafear e desempenar a superfície, utilizando desempenadeira 
de aço ou alisando com colher de pedreiro, devendo ser devidamente regularizado, nivelamento e 
com caimento necessários. Poderá ser polvilhado cimento (0,5 kg/m²), antes de desempenar a 
superfície.
Após o lixamento e limpeza do contrapiso, aplicar a pasta regularizadora com uma 
desempenadeira de aço lisa, em duas demãos até formar uma camada nunca superior a 3 mm 
deespessura.

Unidade deMedição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3,50cm

Designação:

Execução de piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre a base ou lastro de 
pavimentação em área externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície.
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Recomendações:

Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da 
argamassa. Não se deve ser executado em dias chuvosos e protegido da ação direta do sol logo 
após a aplicação.
O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da argamassa 
quanto à trabalhabilidade.
O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 1,20 m.
A disposição das juntas obedecerá ao desenho simples devendo ser evitados cruzamentos em 
ângulos e juntas alternadas.
As superfícies do cimentado serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas 
sob permanente umidade durante 7 dias que sucederam sua execução. As superfícies capeadas 
com cimento terão declividade conveniente, de modo a ser assegurado o rápido escoamento das 
águas superficiais, em direção aos locais previstos para o seu escoamento, sendo executadas 
sarjetas necessárias a critério da fiscalização. Nos locais expostos às chuvas e a abundantes 
águas de lavagem, a declividade dos cimentados não deverá ser inferior a 0,5%.
Uso de mão-de-obra especializada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m 
entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Colocar as juntas 
de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível formando 
quadrados.
A argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:4 , é lançada sobre a 
base ou lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e nivelado com auxílio de régua 
metálica, própria para esta finalidade, com espessura de 1,5 cm A superfície terá o acabamento 
desempenado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.7.3 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4, E =3cm

Designação:

Regularização da base executada, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4.

Recomendações:

O caimento do piso deverá ser executado nessa fase de regularização.

A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes, arredondamento de cantos, 
embutimentos e fixações de tubos, conforme o projeto. A superfície deverá estar limpa e seca. 
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Os níveis da laje ou base deverão ser verificados e as mestras executadas imediatamente antes 
da aplicação da argamassa. A camada de regularização deverá ser preparada com argamassa 
de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:4. Após a aplicação da argamassa a 
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superfície final deverá ser sarrafeada e desempenada. Poderá ser polvilhado cimento (0,5 kg/m²), 
antes de desempenar a superfície. A espessura da argamassa deverá ser de pelo menos 3 cm.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO30x30cm.

Designação:

Assentamento de cerâmica comum com uso de argamassa especial adesiva, por vezes chamada 
"cimento colante" sobre base regularizada.

Recomendações:

Esta atividade só deve ter início após verificação das condições locais, isto é, a ortogonalidade 
entre as vedações verticais, a planeza e as condições superficiais do contrapiso, bem como se 
todas as demais atividades que antecedem a execução do revestimento de piso estão 
terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos, instalações em geral e os 
revestimentos de parede.

Recomenda-se que o espalhamento seja em camada fina (de 2 a 5 mm) o mais uniforme 
possível, pois assim, consegue-se o máximo da força de aderência entre a superfície e o 
componente cerâmico e também maior contato entre os dois elementos.

Recomenda-se que estes se sobreponham ao revestimento de piso a fim de possibilitar, melhor 
acabamento da junta, garantindo-lhe a estanqueidade, bem como proporcionando a execução de 
um detalhe construtivo que permita a existência de uma junta de movimentação no encontro das 
duassuperfícies.

O assentamento das fiadas deve observar os corretos procedimentos para os cortes das peças, 
quando necessários, como, por exemplo, nos encontros com aparelhos sanitários e ralos com 
possíveis detalhes construtivos.

As especificações do fabricante deverão ser seguidas rigorosamente, evitando-se erros que 
prejudicarão a eficiência desse tipo de assentamento.

Antes de iniciar o assentamento, o projeto da pavimentação em cerâmica deverá ser verificado, 
definindo a paginação do piso.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Utilizar gabarito para manter a espessura da junta e alinhamento das peças cerâmicas.

Após o preparo, a argamassa deverá ser espalhada cuidadosamente sobre a superfície 
utilizando-se desempenadeira de aço dentada. Inicia-se com o lado liso da desempenadeira 
imprimindo-se uma pressão suficientemente forte para que a argamassa adira ao substrato, 
buscando-se, com esse procedimento, uniformizar a superfície. Em seguida passa-se a 
desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação dos cordões, cuja altura 
resultante deve ser da ordem de 3 mm, podendo variar entre 2 e 5 mm com a maior ou menor 
inclinação da desempendeira, em função das características de uniformidade do substrato e do 
tardoz do componente cerâmico. Este procedimento deve começar pela porta de entrada, pois aí, 
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devem ficar os componentes inteiros, deixando-se que recortes, quando necessários, sejam 
executados no fundo do ambiente.

Após o espalhamento da argamassa, inicia-se a fixação dos componentes cerâmicos, a partir das 
extremidades de cada fiada, a fim de que se tenha componentes de referência, pelos quais, deve 
ser uma linha quer servirá de guia para fixação dos demais componentes cerâmicos.

Com as linhas posicionadas deve-se verificar o esquadro entre as duas fiadas perpendiculares e 
o nivelamento dos componentes fixados, dando continuidade á fixação dos demais componentes 
espalhando-se a argamassa adesiva conforme os procedimentos anteriormente colocados, até 
que todo o ambiente seja revestido, guiando-se sempre pelas linhas que vão ser transferidas 
após a execução de cada fiada.

O correto alinhamento dos componentes exige que o fio esteja faceando todas as juntas, sendo 
que o possível desvio de algum componente em relação a este fio, não deverá ultrapassar 2,0 
mm.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.7.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 24x12cm, LINHAINDUSTRIAL

Designação:

Assentamento de cerâmica linha industrial com uso de argamassa industrializada AC- III.

Recomendações:

Esta atividade só deve ter início após verificação das condições locais, isto é, a ortogonalidade 
entre as vedações verticais, a planeza e as condições superficiais do contrapiso, bem como se 
todas as demais atividades que antecedem a execução do revestimento de piso estão 
terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos, instalações em geral e os 
revestimentos de parede. 

Recomenda-se que o espalhamento seja em camada fina (de 2 a 5 mm) o mais uniforme 
possível, pois assim, consegue-se o máximo da força de aderência entre a superfície e o 
componente cerâmico e também maior contato entre os dois elementos.

O assentamento das fiadas deve observar os corretos procedimentos para os cortes das peças, 
quando necessários, como, por exemplo, nos encontros com aparelhos sanitários e ralos com 
possíveis detalhes construtivos.

As especificações do fabricante deverão ser seguidas rigorosamente, evitando-se erros que 
prejudicarão a eficiência desse tipo de assentamento.

Antes de iniciar o assentamento, o projeto da pavimentação em cerâmica deverá ser verificado, 
definindo a paginação do piso.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Utilizar gabarito para manter a espessura da junta e alinhamento das peças cerâmicas.
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Após o preparo, a argamassa deverá ser espalhada cuidadosamente sobre a superfície 
utilizando-se desempenadeira de aço dentada. Inicia-se com o lado liso da desempenadeira 
imprimindo-se uma pressão suficientemente forte para que a argamassa adira ao substrato, 
buscando-se, com esse procedimento, uniformizar a superfície. Em seguida passa-se a 
desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação dos cordões, cuja altura 
resultante deve ser da ordem de 3 mm, podendo variar entre 2 e 5 mm com a maior ou menor 
inclinação da desempenadeira, em função das características de uniformidade do substrato e do 
tardoz do componente cerâmico. Este procedimento deve começar pela porta de entrada, pois aí, 
devem ficar os componentes inteiros, deixando-se que recortes, quando necessários, sejam 
executados no fundo do ambiente.

Após o espalhamento da argamassa, inicia-se a fixação dos componentes cerâmicos, a partir das 
extremidades de cada fiada, a fim de que se tenha componentes de referência, pelos quais, deve 
ser uma linha quer servirá de guia para fixação dos demais componentes cerâmicos.

Com as linhas posicionadas deve-se verificar o esquadro entre as duas fiadas perpendiculares e 
o nivelamento dos componentes fixados, dando continuidade á fixação dos demais componentes 
espalhando-se a argamassa adesiva conforme os procedimentos anteriormente colocados, até 
que todo o ambiente seja revestido, guiando-se sempre pelas linhas que vão ser transferidas 
após a execução de cada fiada.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.7.6 RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA LINHAINDUSTRIAL

Designação:

Assentamento de rodapé em placa extrudada linda industrial dimensão 30x12x0,9 cm 
assentadocom para recobrir o encontro entre piso e parede e proteger o pé da parede durante 
o uso do edifício.

Recomendações:

Deverão ser planas, sem trincas ou deformações e ter textura uniforme.
A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. Poderá ser executado 
o rejuntamento dos espaços entre as peças do rodapé, rodapé e piso, rodapé e parede, com 
argamassa industrializada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Somente após o assentamento do piso, será fixado na parede com argamassa. As peças serão 
assentadas na parede, niveladas e alinhadas, com auxílio de um fio flexível, estirado 
horizontalmente na altura do rodapé e distante da parede na medida equivalente à espessura da 
peça e da camada da argamassa de assentamento Entre as peças deverão existir juntas com 
espaçamento entre 1 mm e 3 mm. Após o assentamento, as peças serão limpas de qualquer 
resíduo daargamassa.
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Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

2.1.5.8 COBERTURA

2.1.5.8.1 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE12m

Designação:

Execução de estrutura de aço, para cobertura.

Recomendações:

A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto estrutural e às especificações 
dos insumos utilizados.

Uso de mão-de-obra especializada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o 
ajustamento das partes que serão parafusadas ousoldadas.
Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição 
relativa das peças estruturais, antes de sua fixação definitiva. Na execução soldada, deverão ser 
observados os cuidados no emprego dassoldas.
Após a fabricação, as superfícies deverão ser limpas e pintadas, de acordo com as 
especificações de pintura do projeto. Todas as peças deverão receber duas demãos de pintura 
anticorrosiva e duas demãos de pintura de acabamento.
A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias previstas pela norma 
brasileira. Durante a montagem, a estrutura será parafusada ou soldada para que possa absorver 
os carregamentos previstos. As ligações permanentes, soldadas ou parafusadas, só deverão ser 
completadas depois da estrutura devidamente alinhada, nivelada e aprumada.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado de área de projeção do 
telhado.

2.1.5.8.2 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTOACÚSTICO.

Conceito:

Elemento destinado à cobertura constituído de chapas de alumínio com perfilondulado ou 
trapezoidal, intercaladas com espuma rígida de poliuretano com espessura mínima de 40mm.

Características:

O material tem as seguintes vantagens:
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a) Flexibilidade - Pelo seu desenho e pouco peso, absorvem os movimentosda estrutura sem 
nenhumadeformação;
b) Durabilidade - Mantem-se inalterada em ambientes corrosivos, tornando desnecessário 
qualquer tipo de manutenção dacobertura;
c) Menor calor - Pelas propriedades isolantes e pelo seu acabamento brilhantes, refletem 75% 
dos raios solares, tornando a temperatura interna maisagradável;
d) Variedades de cores - Vermelho, branco, verde, azul, alumínio natural, verde translúcido, azul 
translúcido;
e) Irrompível - Pela sua armadura de aço, suportam golpes e impactos de pesos até 10 kg 
quando lançados de uma altura máxima de2m.

Utilização:

Em cobertura de lojas e armazéns, galpões agropecuários, garagens e fachadas.

Inspeção e Recebimento:

O material não possui Normas Regulamentadoras da ABNT.
A telha deverá apresentar superfícies regulares e uniformes não possuindo mossas, empenos, 
furos e dobras que prejudiquem a sua utilização.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado de forma empilhada, em área plana, de preferência próxima à 
área de utilização, apoiadas sobre suportes de madeira, espaçadas de aproximadamente 3 m um 
do outro, de alturas crescentes, de modo que a pilha fique inclinada, em local protegido contra 
acidentes.
As peças de acabamento e arremate, bem como as peças para fixação às estruturas, serão 
transportadas e armazenadas de modo a evitar quebras e acidentes.

2.1.5.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1.5.9.1 PASSEIO DE CONCRETO E = 5 cm

Designação:

Execução de passeio em concreto, feitos por quadros limitados pela parede externa da 
edificação, meio fio e ripas de madeira, com espessura média de 5 cm.

Recomendações:

Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura do concreto. 
O serviço não deve ser executado em dias chuvosos, tendo-se o devido cuidado de manter o 
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passeio protegido da ação direta do sol logo após a aplicação. O concreto deve ser curado com 
molhagens diárias, durante 7 dias.
O concreto deve ser dimensionado para o fck=13,5 MPa, e ter trabalhabilidade necessária para 
ser distribuído, regularizado e nivelado sobre a base e dentro dos quadros.
Uso de mão de obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se as ripas formando quadros. 
As ripas devem estar perfeitamente alinhadas e niveladas pois devem ser utilizados também 
como guias para o nivelamento do concreto.
O concreto é lançado sobre a base, no quadrado, distribuído e nivelado, tomando como 
referência as faces superiores das ripas de madeira.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.9.2 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DEAREIA

Designação:

Colocação de paralelepípedos sobre coxim de areia para pavimentação de área externa.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra especializada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Sobre o leito devidamente compactado e drenado distribui-se uma camada de areia grossa com 
10 cm de espessura. Os paralelepípedos são assentados obedecendo ao abaulamento 
estabelecido no projeto. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada devem ser alternadas em 
relação às fiadas vizinhas. Após assentados, os paralelepípedos devem ser comprimidos com um 
rolo compressor do tipo de 3 rodas de ferro, de 10 a 12 toneladas. Nas curvas, a compressão é 
feita do bordo interno para o externo.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.9.3 -CERCA COM ESTACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETOSEÇÃO
10X10cm

Designação:

Execução de fechamento com mourões pré-fabricados de concreto e tela de arame farpado.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Recomendações:

Os mourões devem ter seção (10x10) cm. O espaçamento entre os mourões deve ser de 1,80m, 
altura útil de 2,00m e altura total de 2,50m, com escoras a cada 12,60m Uso de mão-de-obra 
habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Deverão ser escavados no solo cavas com 50 cm de profundidade, espaçadas de 2,50 m.
Os mourões de concreto pré-fabricados devem ser colocados aprumados e alinhados para 
permitir o fechamento com tela de arame até a altura de 2,00 m.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

2.1.5.9.4 -MURETA EM ALVENARIA h = 0,35m REVESTIDA COMPEDRA

Designação:

Assentamento de tijolos cerâmicos furados em alvenaria.

Recomendações:
A alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações das seguintes normas da ABNT: 
NBR 7170 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria, NBR 8545 - Execução de alvenaria sem 
função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos e NBR 8041 - Tijolo maciço cerâmico para 
alvenaria - Forma e dimensões.
Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o 
peso dos tijolos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser 
determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, 
recomenda-se a proporção 1:3:7 em volume, sendo uma parte de cimento, três de arenoso e sete 
partes de areia. O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica 
da argamassa quanto a trabalhabilidade.
Adições poderão ser utilizadas desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes 
empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios 
prévios e, caso se aplique, seguir as recomendações do fabricante.
No caso de assentamento dos tijolos com juntas a prumo, será obrigatório o uso de armaduras 
longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 60 mm na altura.
Para garantir a amarração dos tijolos, as juntas verticais não deverão coincidir entrefiadas 
contínuas e, no caso de alvenarias aparentes estas juntas poderão ser frisadas. Uso de mão-de-
obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentando os tijolos sobre uma camada de 
argamassa de cimento, arenoso e areia no traço 1:3:7, previamente estendida, alinhados pelo 
seu comprimento. A largura do tijolo corresponderá à espessura da alvenaria.
Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma linha que 
servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo e 
horizontalidade da fiada.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Manter a espessura das juntas (12 mm) entre os tijolos, completamente cheias.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.9.5- CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2”

Designação:

Colocação de corrimão metálico em paredes de alvenaria ou concreto.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Chumbar o corrimão na parede através de grapas metálicas distantes 1,50 m, utilizando 
argamassa de cimento e areia, no traço 1:2.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

2.1.5.9.6 - PORTÃO DE ABRIR , 2 FOLHAS , COM QUADRO EMTUBO GALVANIZADO 2”.

Designação:

Colocação de porta de alumínio tipo vai e vem, permitindo o fechamento de vãos em 
estabelecimentos.

Recomendações:

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta.

Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da porta. Uso de mão-de-obra 

habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Após a abertura de rasgos nos dois lados do vão da porta, fixar as cantoneiras-guia (batentes) 
através de grapas, utilizando-se argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no 
traço 1:2:8, segundo a altura da porta e nível do piso especificado.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Montar a porta dependurando-a na travessa localizada acima do vão, em dispositivo apropriado 
para permitir o movimento vertical da mesma, e, finalmente, colocar a fechadura na sua parte 
inferior.

2.1.5.9.7 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO GALV 2’’
Ver item 2.1.2.3.1

2.1.5.9.8 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EMPLACAS

Designação:

Aplicação de placas no terreno por justaposição, sendo em seguida submetidas a processo de 
compressão por zonas, após o que, serão recobertas por camada leve de terra vegetal 
previamente adubada , com farta irrigação posterior.

Recomendações:

Cuidados preliminares no preparo da terra, fornecimento das mudas, umidecimento e plantio da 
grama. Deverão ser indicadas as "espécies vegetais" a serem aplicadas, previamente 
estabelecidas no projeto paisagístico.
A terra vegetal deverá ser isenta de elementos que possam dar origem a outros tipos de 
vegetação.
Cuidados especiais com os sistemas de irrigação e drenagem, evitando-se a saturação do solo, 
quando na irrigação.

O reaproveitamento de camadas superficiais (camada orgânica de boa qualidade) de cortes e 
aterros deverá possuir espessura mínima de 0,30 m, para quando houver a movimentação na 
obra, sendo depositada em local previamente escolhido para posterior utilização.
É fundamental os serviços de limpeza e manutenção da área gramada.
Após 30 dias do plantio, deverá ser adubada quimicamente com NPK na proporção de 10g/m².
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Após o nivelamento aplica-se a terra vegetal numa camada mínima de 0,02 m de espessura, 
observando que a cota final do terreno deverá ficar 0,02 m abaixo da cota do meio fio ou outro 
ponto referencial existente.
Preparado o solo, colocar passarelas de tábuas largas ou folhas de compensado, por onde 
transitarão os carrinhos transportando as placas de grama, para que não haja pisoteio nem 
formação de trilha sobre a terra já nivelada. Sobre as passarelas é que deverão trabalhar os 
plantadores.
O plantio das placas deve ser iniciado no extremo final da área em ajardinamento, com os 
plantadores caminhando de costas e em direção ao ponto de início do jardim. Assim possibilita 
um trabalho mais rápido e perfeito, tanto pela facilidade de movimentos como pelo ótimo campo 
visual da área plantada.
No caso da grama Zoysia spp (grama esmeralda) deverá ser aplicada em placas com espessura 
de aproximadamente
0,06 m atendendo a forma convencional de plantio.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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As placas são postas unidas, sem nenhuma superposição. Onde houver contornos de canteiros 
ou passeios, as placas são recortadas após a colocação, utilizando para isso uma faca bem 
afiada.
Executar o umidecimento das placas para facilitar a moldagem no solo. Feito o estiramento das 
placas no solo, para assentá-las, é preciso batê-los com um soquete de madeira com base 
quadrada.
Compactadas as placas, deve-se recobrir toda a superfície do gramado com fina camada de terra 
adubada peneirada, com espessura de 2 cm. Em seguida, aplica-se uma rega abundante tal 
como chuveiro fino sobre toda a área.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

2.1.5.9.9 - LIMPEZA FINAL DAOBRA

Designação:

Limpeza geral da área construída, incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção 
de detritos.

Recomendações:

O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e todas 
as superfícies estiverem polidas.
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. Lavar com água 
e detergente as superfícies laváveis.
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, 
metais, ferragens e vidros.
O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, 
colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1 ACESSÓRIOS PARAELETRODUTOS.

3.1.1 - BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE14mm.

Designação:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Fixação de eletrodutos ou conexões a caixas de derivação/passagens e quadro, utilizando-se 
bucha e arruela.

Recomendações:

Deverão ser respeitados nivelamento e prumo dos componentes. O rosqueamento da bucha e 
arruela deverá ser efetuado de modo a assegurar a correta fixação das partes, estanqueidade do 
conjunto e proteção da capa ou cobertura dos fios/cabos existentes no eletroduto.
Deverá ser verificado após a montagem a livre movimentação do arame guia. Uso de mão-de-
obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Abrir rosca na extremidade do eletroduto e colocar a arruela na ponta recém rosqueada, 
introduzindo-a na abertura apropriada da caixa ou quadro. No interior da caixa, colocar a bucha 
na ponta do eletroduto, girando-a contra a parede, cujo aperto final será dado pela arruela 
(contraporca).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.1.2 BENGALA PARAELETRODUTO

3.1.3 CAIXA DE PASSAGEM PVC RÍGIDO, 4" x 2",4’’X4’’

Conceito:

Elemento destinado à passagem de condutores ou instalação de equipamentos elétricos.

Características:

Material isolante elétrico e térmico, caracterizado por pontos de acesso à fiação elétrica, de 
resistência à tração de 42 MPa, módulo de elasticidade variando de 2250 MPa a 3300 MPa e 
densidade de 1,45 g/cm³. Fabricado em PVC (cloreto de polivinila), com laterais estampadas para 
instalação de eletrodutos e orelhas com rosca para fixação de tomadas, placas e luminárias.

Utilização:

Nos pontos de derivação dos eletrodutos.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5410 - Instalações elétricas de 
baixa tensão e NBR 5354 - Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo, em prateleiras ou gavetas.

3.1.4- CAIXA DE PASSAGEM PVC RÍGIDO, 3" OCTOGONAL

Ver item 3.1.3

3.1.5 - CONDULETE PVC 5 ENTRADAS ¾” SEMTAMPA

Conceito:

Caixa de distribuição aparente, composto por um sistema de proteção de cabos elétricos 
(eletrodutos e caixas) totalmente em PVC.

Características:

Material fabricado em PVC, isolante elétrico, auto- extinguente, de elevada resistência química 
permitindo a sua instalação em ambientes de atmosfera agressiva, de peso reduzido, facilitando 
assim a sua instalação, com três opções de juntas: roscável, soldável ou simples encaixe. A 
vedação entre tampa e caixa é feita por meio de encaixe macho-fêmea, dispensando a junta de 
vedação, apresentando disponibilidade de conexões, inclusive braçadeiras plásticas, para 
atender as mais diversas situações de instalação.

Utilização:

Em instalações elétricas aparentes prediais, industriais e comerciais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa 
tensão.
Verificar a existência de trincas ou amassaduras na caixa.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em prateleiras ou 
gavetas.

3.1.6 - CONDULETE PVC 6 ENTRADAS 1” SEMTAMPA

Ver item 3.1.5

3.1.7 - CONDULETE PVC 6 ENTRADAS 3I4” SEMTAMPA

Ver item 3.1.5

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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3.1.8 - CONDULETE ¾” LIGA DE ALUMÍNIO TIPO “e” COMTAMPA

Conceito:

Caixa de distribuição aparente, projetada para receber um sistema modulável de tomadas e 
interruptores.

Características:

Elemento com corpo em alumínio, entradas rosqueadas, rosca paralela, com tampa estampada 
em alumínio e parafusos de aço bicromatizado; possui três opções de juntas: roscável, soldável 
ou simples encaixe, apresentando na sua estrutura vedação entre tampa e caixa por meio de 
encaixe macho-fêmea, dispensando a junta de vedação, propiciando disponibilidade de 
conexões, inclusive braçadeiras plásticas, para atender as mais diversas situações de instalação.

Utilização:

Em instalações elétricas aparentes prediais, industriais e comerciais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa 
tensão.
Verificar a existência de trincas ou amassaduras na caixa.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em prateleiras ou 
gavetas.

3.1.9 - CONDULETE ¾” LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO “c” COMTAMPA

Ver item 3.1.8

3.1.10 - CURVA 90º PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE85
mm (3")

Designação:

Colocação de curva em PVC roscável, para eletroduto.

Recomendações:

Após a instalação da curva, deverá ser verificado o livre movimento do guia. Uso de mão-de-obra 
habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Procedimentos de Execução:

A curva deverá ser rosqueada e adequadamente instalada mantendo o nível e o prumo em 
relação ao eletroduto e a caixa.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade. 

3.1.11 - LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO1"

Conceito:

Conexão em PVC não plastificado (rígido), com rosca paralela interna, de diâmetro de 1", para 
proteção mecânica e emenda de dois eletrodutos.

Características:

Material em PVC, auto extinguível, com rosca paralela, apresentado de dois tipos: soldáveis e 
rosqueáveis, com superfícies externa e interna, isentas de irregularidades, saliências, 
reentrâncias, não possuindo bolhas nem vazios.

Utilização:

Em instalações elétricas de baixa tensão.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 7863 - Aparelhos de conexão 
(junção e/ou derivação) para instalações elétricas, domésticas e similares e NBR 6150 - 
Eletroduto de PVC rígido.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em prateleiras ou 
gavetas.

3.1.13 - LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 1¼"

Ver item 3.1.11

3.1.1 - LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, ¾"

Ver item 3.1.11

3.2 – ACESSÓRIOS USOGERAL

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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3.2.1 – ARRUELA DE PRESSÃO ¼”

3.2.2- BUCHA DE NYLON S (4)

Conceito:

Elemento de nylon a ser colocado em furos feitos em superfícies, geralmente paredes, para 
melhor aderência na fixação dos parafusos.

Características:

Material resistente a golpes e à corrosão, resistente à maioria dos ácidos e solventes comuns e 
as variações térmicas, suportando a temperatura entre mais de 100º C e menos que 40º C, com a 
função de prensar firmemente o local onde está sendo colocada, garantindo um bom contato 
entre o parafuso e o furo.

Utilização:

Na fixação de elementos diversos.

Inspeção e Recebimento:

O material não possui Norma Regulamentadora da ABNT.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, protegido das intempéries, em caixas ou sacos 
plásticos.

3.2.3 - BUCHA DE NYLON S(5-6)

Ver item 3.2.2

3.2.4 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, 4,2 x32mm

Conceito:

Componente metálico de fixação que lamina a sua própria contra-rosca.

Características:

Material de fixação, fabricado por deformação a frio a partir de aços para cementação. Instalados 
em furos ajustados de modo a não ultrapassar a folga de 1a 2 mm.
Por não possuir tratamento na superfície que possa provocar a sua hidrogenização, deve receber 
tratamento adequado para eliminar a sua fragilidade por hidrogênio.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Utilização:

Em ligações de peças estruturais de madeira, inclusive em estruturas de telhados.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5901 - Roscas para parafusos 
auto-atarraxantes - Dimensões e tipos de pontas e NBR 9595 - Aplicação, escolha de diâmetro de 
furo de base e de passagem para parafusos auto-atarrachante.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em caixas ou sacos plásticos, em local seco e protegido das 
intempéries.

3.2.5 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, 4,8 x45mm

Ver item 3.2.4

3.2.6 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, 2,9 x25mm

Ver item 3.2.4

3.4 – CABO UNIPOLAR(COBRE)

3.4.1 - CABO ISOLADO DE PVC, 1,5 mm² -450I750V

Conceito:

Condutor elétrico, composto de mais de uma veia, de cobertura isolante em PVC.

Características:

Condutor elétrico de cobre eletrolítico, com isolação sólida constituída por composto extrudado à 
base de cloreto de polivinila (PVC), com tensão de até 750 V e seção nominal de 2,5 mm².

Utilização:

Em instalações elétricas (circuitos de força, controle de baixa tensão), edificações residenciais, 
comerciais, industriais, etc.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6881- Fios e cabos elétricos de 
potência e controle - Ensaio de tensão elétrica - Método de ensaio. O carretel deverá ter 
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resistência adequada e ser isento de defeitos que possam danificar o produto, devendo ser 
inspecionado visualmente de modo a verificar a
existência de mossas, riscos e cortes na isolação do condutor. A bitola do condutor deverá ser 
verificada através do micrômetro.
Sobre a isolação em intervalos regulares de até 50 cm, o material deverá ser marcado de forma 
indelével, em sequência, com os seguintes dados:
a) nome dofabricante;
b) seção nominal do condutor emmm;
c) tipo de material(BWF);
d) tensão de isolamento 750V;
e) número daNorma.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, protegido da ação das intempéries, em rolo ou 
carretel.

3.4.2 - CABO ISOLADO DE PVC, 10 mm² -450I750V

Ver item 3.4.1

3.4.3 - CABO ISOLADO DE PVC, 6 mm² -450I750V

Ver item 3.4.1

3.4.4 CABO ISOLADO DE PVC, 2,5 mm² - 750V

Conceito:

Condutor elétrico, composto de mais de uma veia, de cobertura isolante em PVC.

Características:

Condutor elétrico de cobre eletrolítico, com isolação sólida constituída por composto extrudado à 
base de cloreto de polivinila (PVC), com tensão de até 750 V e seção nominal de 2,5 mm².

Utilização:

Em instalações elétricas (circuitos de força, controle de baixa tensão), edificações residenciais, 
comerciais, industriais, etc.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6881- Fios e cabos elétricos de 
potência e controle - Ensaio de tensão elétrica - Método de ensaio. O carretel deverá ter 
resistência adequada e ser isento de defeitos que possam danificar o produto, devendo ser 
inspecionado visualmente de modo a verificar a

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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existência de mossas, riscos e cortes na isolação do condutor. A bitola do condutor deverá ser 
verificada através do micrômetro.
Sobre a isolação em intervalos regulares de até 50 cm, o material deverá ser marcado de forma 
indelével, em sequência, com os seguintes dados:
a) nome dofabricante;
b) seção nominal do condutor emmm;
c) tipo de material(BWF);
d) tensão de isolamento 750V;
e) número daNorma.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, protegido da ação das intempéries, em rolo ou 
carretel.

3.4.5 - CABO ISOLADO DE PVC, 25 mm² - 1Kv

Ver item 3.4.1

3.4.6 - CABO ISOLADO DE PVC, 35 mm² - 750V

Ver item 3.4.4

3.4.7 - CABO ISOLADO DE PVC, 4 mm² - 750V

Ver item 3.4.4

3.4.8 - CABO ISOLADO DE PVC, 70 mm² - 750V

Ver item 3.4.4

3.5 – CAIXA DEPASSAGEM

Designação:

Instalação de caixa para ligação em chapa de aço estampada, acabamento em esmalte preto, 
zincagem eletrolítica ou galvanizada a fogo.

Recomendações:
Deverá ser verificado o correto funcionamento das portas da caixa e a movimentação dos arames 
guias nos eletrodutos.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Instalar a caixa embutindo-a na alvenaria, em local protegido, de acordo com os padrões 
estabelecidos pela concessionária de energia elétrica.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.6 – DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO

3.6.1 INTERRUPTOR 1 TECLAPARALELA

Conceito:

Peça comutadora de corrente elétrica, que permite o comando de uma lâmpada ou de um grupo 
de lâmpadas a partir de dois pontos.

Características:

Composto por três pólos de ligação externa, partes condutoras em liga de cobre e espelho em 
material termoplástico ou metálico, com dimensões de 4 x 2", fornecido com parafusos de fixação. 
Conforme a posição da alavanca ou botão de comando esses pontos são ligados dois a dois.
Destinado a cômodos com duas entradas, possibilitando o comando da iluminação a partir de 
duas portas e em lance de escada, permitindo o comando da iluminação pelos dois pavimentos.

Utilização:

Em instalações elétricas de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6255 - Interruptores uso doméstico, 
e estar marcado, irremovível e indelevelmente, com o nome ou sigla do fabricante e 
características elétricas (corrente e a tensão).

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido contra às intempéries, em prateleiras ou 
gavetas.

3.6.2 - INTERRUPTOR 1 TECLASIMPLES

Conceito:

Dispositivo que acende ou apaga uma lâmpada ou grupo de lâmpadas, funcionando em conjunto 
a partir de um ponto simples, com capacidade de 10 A / 250 V.

Características:

Apresenta partes condutoras em liga de cobre e espelho em material termoplástico ou metálico, 
com dimensões de 4 x 2", fornecido com parafusos de fixação. Externamente, os interruptores 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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simples, possuem dois polos de ligação. Conforme as posições da alavanca e, 
consequentemente, das peças internas, esses polos são ligados ou isolados entresi.

Utilização:

Em instalações elétricas de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 6255 - Interruptores uso 
doméstico e NBR 6268 - Interruptores uso doméstico - Continuidade elétrica, e estar marcado, 
irremovível e indelevelmente, com o nome ou sigla do fabricante e características elétricas 
(corrente e a tensão).

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido contra às intempéries, em prateleiras ou 
gavetas.

3.6.3 PLACA PARA UMAFUNÇÃO

Designação:
Placa para instalação de interruptores ou tomadas, que tenham o formato redondo.

Recomendações:
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor ou tomada com sua tensão 
nominal.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
A montagem compreenderá a ligação elétrica do interruptor ou tomada, fixação dos mesmos em 
caixa e a fixação da tampa placa ajustada por parafusos ou encaixe.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.6.4 PLACA PARA UMA FUNÇÃOREDONDA

Designação:
Placa para instalação de interruptores ou tomadas, que tenham o formato redondo.

Recomendações:
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor ou tomada com sua tensão 
nominal.
Uso de mão-de-obra habilitada.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

A montagem compreenderá a ligação elétrica do interruptor ou tomada, fixação dos mesmos em 
caixa e a fixação da tampa placa ajustada por parafusos ou encaixe.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.6.5 INTERRUPTOR SIMPLES 02TECLAS

Designação:

Instalação de interuptor de corrente.

Recomendações:

Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

A montagem compreenderá a ligação elétrica do interruptor, a fixação do interruptor em caixa e a 
colocação da tampa protetora ajustada por parafusos.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade

3.6.6 - TOMADA HEXAGONAL DE EMBUTIR 2 PÓLOS E TERRA (2P+T) 10A.

Conceito:

Dispositivo universal de dois pólos, com capacidade de até 10 A / 250 V, receptora com um pino 
para aterramento e dois pinos para ligação de aparelhos elétricos.

Características:

Peça receptora dos pinos para ligação de aparelhos elétricos, que possui partes condutoras em 
liga de cobre, espelho em material termoplástico de formato hexagonal e com placa para uma 
função.

Utilização:

Em instalações elétricas de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 14136 - Funcionamento dos 
contatos-terra para plugues e tomadas de uso doméstico.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em prateleiras ou gavetas

3.7 – DISPOSITIVO ELÉTRICO –SOBREPOR

3.7.1 - TOMADA HEXAGONAL DE SOBREPOR 2 PÓLOS E TERRA (2P+T) 10A.

Ver item 3.6.6

3.7.2 - INTERRUPTOR 1 TECLASIMPLES

Conceito:

Peça comutadora de corrente elétrica, que permite o comando de uma lâmpada ou de um grupo 
de lâmpadas a partir de dois pontos.

Características:

Composto por três pólos de ligação externa, partes condutoras em liga de cobre e espelho em 
material termoplástico ou metálico, com dimensões de 4 x 2", fornecido com parafusos de fixação. 
Conforme a posição da alavanca ou botão de comando esses pontos são ligados dois a dois.
Destinado a cômodos com duas entradas, possibilitando o comando da iluminação a partir de 
duas portas e em lance de escada, permitindo o comando da iluminação pelos dois pavimentos.

Utilização:

Em instalações elétricas de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6255 - Interruptores uso doméstico, 
e estar marcado, irremovível e indelevelmente, com o nome ou sigla do fabricante e 
características elétricas (corrente e a tensão).

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido contra às intempéries, em prateleiras ou 
gavetas.

3.7.3 – TAMPA CEGA PARACONDULETE

Conceito:

Peça para condulete

Características:

Material fabricado em liga de alumínio com relevo em quase toda a sua área, exceto próximo aos 
furos dos dois parafusos, diametralmente opostos, que as fixam na caixa.

Utilização:
Em instalações elétricas prediais, industriais e comerciais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa 
tensão.
Não deve estar arranhado nem empenado, devendo ser do mesmo fabricante da caixa.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em caixas.

3.7.7 – TOMADA BLINDADA DE SOBREPOR 3P + T 125A

Conceito:

Dispositivo universal de dois polos, com capacidade de até 16 A, receptora com um pino para 
aterramento e dois pinos para ligação de aparelhos elétricos.

Características:

Peça receptora dos pinos para ligação de aparelhos elétricos, que possui partes condutoras em 
liga de cobre.

Utilização:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Em instalações elétricas comerciais e industriais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 7845 – plugues e tomadas de uso 
industrial – especificações.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em prateleiras ou 
gavetas.

3.8 – DISPOSITIVO DEPROTEÇÃO

3.8.1 - DISJUNTOR TRIPOLAR, 10A

Conceito:

Dispositivo de proteção, eletromagnético, constituído por três polos, para 10 A, capaz de 
estabelecer, conduzir e interromper correntes sob condições normais do circuito, ou em 
condições especificadas, como uma sobrecarga e um curto-circuito.

Características:

O material poderá possuir invólucro em galalite, baquelite ou plástico sintético, dotado de 
proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Utilizado individualmente ou grupado em cubículo 
compartimentado ou não.

Utilização:

Em instalações elétricas prediais, industriais e comerciais, para aparelhos elétricos em geral.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5361 - Disjuntor de baixa tensão e 
NBR 8176 - Disjuntores de baixa tensão - Ensaios, e apresentar as seguintes informações: tipo 
(modelo) do disjuntor; tensão nominal; nível de isolamento e corrente nominal.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco e protegido das intempéries.

3.8.2 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 150A, 100A, 16A, 25A,90A
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Conceito:

Dispositivo de proteção, termomagnético, constituído por três polos, capaz de estabelecer, 
conduzir e interromper correntes sob condições normais do circuito, ou em condições 
especificadas, como uma sobrecarga e um curto-circuito.

Características:

O material poderá possuir invólucro em galalite, baquelite ou plástico sintético, dotado de 
proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Utilizado individualmente ou grupado em cubículo 
compartimentado ou não.

Utilização:

Em instalações elétricas prediais, industriais e comerciais, para aparelhos elétricos em geral.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5361 - Disjuntor de baixa tensão e 
NBR 8176 - Disjuntores de baixa tensão - Ensaios, e apresentar as seguintes informações: tipo 
(modelo) do disjuntor; tensão nominal; nível de isolamento e corrente nominal.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco e protegido das intempéries.

3.8.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR, 10 E 16A

Conceito:

Dispositivo de proteção, eletromagnético, constituído por um único polo, para 10 A, capaz de 
estabelecer, conduzir e interromper correntes sob condições normais do circuito, ou em 
condições especificadas, como uma sobre carga e um curto-circuito.

Características:

O material poderá possuir invólucro em galalite, baquelite ou plástico sintético, dotado de 
proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Utilizado individualmente ou grupado em cubículo 
compartimentado ou não.

Utilização:

Em instalações elétricas prediais, industriais e comerciais, para aparelhos elétricos em geral.

Inspeção e Recebimento:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5361 - Disjuntor de baixa tensão e 
NBR 8176 - Disjuntores de baixa tensão - Ensaios, e apresentar as seguintes informações: tipo 
(modelo) do disjuntor; tensão nominal; nível de isolamento e corrente nominal.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco e protegido das intempéries.

3.9 – ELETRODUTOPVC

3,9.1 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ½".

Conceito:

Elemento cilíndrico, de PVC não plastificado (rígido), de diâmetro de ½", para encaminhar e 
proteger os condutores elétricos (fios e cabos) de uma instalação.

Características:

Material em PVC apresentado de forma roscável, com superfícies externa e interna, isentas de 
irregularidades, saliências, reentrâncias e não possuindo bolhas nem vazios. O material poderá 
ser curvado somente quando submetido a prévio aquecimento obedecendo às condições 
indicadas pelo fabricante.

Utilização:

Em instalações elétricas de baixa tensão.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6150 - Eletroduto de PVC rígido, 
devendo estar marcado de forma visível e indelével o nome do fabricante, diâmetro nominal ou 
referência de rosca, classe e os dizeres "eletroduto de PVC rígido".

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em pilhas horizontais, em locais cobertos, com boa ventilação, 
sem umidade, não mantendo contato direto com o solo.

3,9.2 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ¾”.

Ver item 3.9.1

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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3.9.3 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,1”.

Ver item 3.9.1

3.9.4 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 11I4”.

Ver item 3.9.1

3.9.5 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,2”.

Ver item 3.9.1

3.9.6 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 21I2”.

Ver item 3.9.1

3.9.7 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,3”.

Ver item 3.9.1

3.9.8 – ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA1”

Designação:

Aplicação de abraçadeira em eletrodutos.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

A braçadeira deve ser colocada sobre o eletroduto e fixada através de parafusos e fixado na
parede.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição a unidade.

3.9.9 – ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA3I4”

Ver item 3.9.8

3.9.9.1 – ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 11I4”

Ver item 3.9.8

3.10 – LUMINÁRIAS EACESSÓRIOS

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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3.10.1 - POSTE METÁLICO PARA JARDIM h = 2,50m d =7,5cm.

Conceito:

Elemento metálico, de seção circular e altura de 2,5 metros, destinado a instalações elétricas.

Características:

Material fabricado em tubo de aço SAE - 1010/1020, galvanizado a fogo ou pintado com tinta anti-
ferruginosa, com diâmetro de 7,5cm.

Utilização:

Em instalações elétricas, na iluminação de jardins, parques, pátios, clubes, áreas externas etc.

Inspeção e Recebimento:

O material não possui Normas Regulamentadoras da ABNT.
Deverá ser verificado o acabamento, dimensões nominais e identificação.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local próximo da aplicação, na horizontal e em estrados.

3.10.2 – LUMINARIA LED TD 512X18W

Conceito:

Aparelho com descarga de baixa pressão, destinado a iluminação de ambientes onde se requeira 
maior rendimento luminoso, semelhança com a luz natural ou efeitos decorativos.

Características:

Iluminação de alta qualidade em aplicações profissionais, com excelente eficiência luminosa de 
3240 lm, vida útil de até 30.000 horas e temperatura da cor 4000K.

Utilização:

Em instalações elétricas prediais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma 62560 - Lâmpadas LED com dispositivo 
de controle incorporado para serviços de iluminação geral— Especificações de segurança

Unidade de Compra:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, plano e firme, protegido das intempéries.

3.10.5 – SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DETEMPO

Conceito:
Utilizado para lâmpadas fluorescentes tubulares. Instalações residenciais, comerciais e 
industriais, iluminação geral, especialmente em luminárias em calha e de teto.

Características:
Material com corpo fabricado em porcelana, para fio rígido, rotor em poliamida e corpo e tampa 
em policarbonato, com aditivo anti-UV, engate rápido tanto da instalação elétrica quanto da calha. 
Não precisa de abraçadeiras para segurar o produto por um travamento seguro através de giro de 
lâmpada

Utilização:
Para lâmpadas fluorescentes e led tubulares, em iluminação industrial em geral e residenciais.

Inspeção e Recebimento:
O material deverá apresentar em local visível, as seguintes informações:
a) nome do fabricante ou marcaregistrada;
b) modelo daluminária;

Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:
O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em caixas.

3.10.6 – SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA G13 DETEMPO

Conceito:
Utilizado para lâmpadas fluorescentes tubulares. Instalações residenciais, comerciais e 
industriais, iluminação geral, especialmente em luminárias em calha e de teto.

Características:
Material com corpo fabricado em porcelana, para fio rígido, rotor em poliamida e corpo e tampa 
em policarbonato, com aditivo anti-UV, engate rápido tanto da instalação elétrica quanto da calha. 
Não precisa de abraçadeiras para segurar o produto por um travamento seguro através de giro de 
lâmpada

Utilização:
Para lâmpadas fluorescentes e led tubulares, em iluminação industrial em geral e residenciais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá apresentar em local visível, as seguintes informações:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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a) nome do fabricante ou marcaregistrada;
b) modelo daluminária;

Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:
O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em caixas.

3.10.7 – SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA R17 DETEMPO

Conceito:
Utilizado para lâmpadas fluorescentes tubulares. Instalações residenciais, comerciais e 
industriais, iluminação geral, especialmente em luminárias em calha e de teto.

Características:
Material com corpo fabricado em porcelana, para fio rígido, rotor em poliamida e corpo e tampa 
em policarbonato, com aditivo anti-UV, engate rápido tanto da instalação elétrica quanto da calha. 
Não precisa de abraçadeiras para segurar o produto por um travamento seguro através de giro de 
lâmpada

Utilização:
Para lâmpadas fluorescentes e led tubulares, em iluminação industrial em geral e residenciais.

Inspeção e Recebimento:
O material deverá apresentar em local visível, as seguintes informações:
a) nome do fabricante ou marcaregistrada;
b) modelo daluminária;

Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:
O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em caixas.

3.10.8 – LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASEE27

Conceito:

Aparelho de descarga de baixa pressão destinado a iluminação de ambientes onde se requeira 
maior rendimento luminoso, semelhança com a luz natural ou efeitosdecorativos. De forma 
tubular, com vapor de mercúrio na qual a luz é produzida por pós fluorescentes ativados pelas 
radiação ultravioleta da descarga.

Características:

Ambas as extremidades do tubo são fechadas por bases, tipo bipino ou duplo, embutido. No 
interior do tubo, ligados aos terminais de contato, existem dois eletrodos de espirais de 
tungstênio, revestidos por uma camada emissora de descarga elétrica.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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A superfície interna do bulbo é coberta por um pó fluorescente, que converte a radiação 
ultravioleta.
Possui como vantagens;
Grande eficiência luminosa, longa vida, luz difusa e confortável, cores variadas e apropriadas a 
cada aplicação, grande diversidade de potência e comprimentos para atender as mais variadas 
exigências, grande confiabilidade, baixa depreciação.
Dimensões: comprimento - 460 a 2440 mm. diâmetro - 26 e 38 mm.
potência - de 15 a 110 watts.
Conforme o tipo de equipamento auxiliar que necessitam para ignição, são classificadas em :
a) " lâmpadas de partida convencional " que utilizamstarter.
b) "lâmpadas universais ", que podem trabalhar com reatores de partida ou normais comstarter.
Encontrada nas cores " Luz do Dia " e " Branca Fria ", nas potências de 20 a 40 watts e em 
comprimentos iguais às restantes comuns, de mesma potência.
Cores: a distribuição espectral gera classificações por " aparência de cor " e por um índice de 
reprodução de cores, segundo padrões da CIE ( International Lighting Comission ). Quanto ao 
índice de reprodução de cores ( IRC ), que pode variar de 0 a 100, a reprodutibilidade é 
considerada boa quando o IRC está entre 50 e 70; e muito boa entre 70 e 90 e excelente acima 
de 90.

Utilização:

Em instalações elétricas prediais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5115 - Lâmpada fluorescente 
tubular para iluminação geral e NBR 5160 - Lâmpadas fluorescentes para iluminação geral.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, plano e firme, protegido das intempéries.

3.10.9 REFLETOR LED50W

Conceito:

Aparelho elétrico destinado a projetar feixes luminosos.

Características:

O material apresenta corpo de alumínio fundido, aletas para refrigeração e acabamento externo 
na cor cinza alumínio, composto por refletor de alumínio refletal anodizado, que permite apurado 
fecho luminoso e alto rendimento lumínico, além de grande durabilidade, vidro de proteção 
temperado, sustentado por um aro, porta-lâmpada em porcelana reforçada com contatos 
especiais, para garantir um perfeito contato elétrico, caixa de ligação com borne terminal e fiação 
em cabo de seção transversal de 2,00 mm² com isolação de silicone.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Utilização:
Em iluminação de quadras de esportes, ginásios, fachadas, monumentos, parques, painéis, 
hipódromos etc.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa 
tensão.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local plano e firme, em caixas.

3.10.10 LAMPADA TUBULAR LED18W

Conceito: 

Aparelho de forma tubular com descarga de baixa pressão destinado a iluminação de ambientes 
onde se requeira maior rendimento luminoso, semelhança com a luz natural ou efeitos 
decorativos.

Características:

Iluminação de alta qualidade em aplicações profissionais, com excelente eficiência energética, 
até 65 lumens por Watt, vida útil de até 45.000 horas e intensidade luminosa Ra 80-90.

Utilização:

Em instalações elétricas prediais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma 62560 - Lâmpadas LED com dispositivo 
de controle incorporado para serviços de iluminação geral— Especificações de segurança

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, plano e firme, protegido das intempéries.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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3.10.11 LAMPADA TUBULAR22W

Conceito:

Aparelho de forma tubular com descarga de baixa pressão destinado a iluminação de ambientes 
onde se requeira maior rendimento luminoso, semelhança com a luz natural ou efeitos 
decorativos.

Características:

Iluminação de alta qualidade em aplicações profissionais, com excelente eficiência energética, 
até 65 lumens por Watt, vida útil de até 45.000 horas e intensidade luminosa Ra 80-90.

Utilização:

Em instalações elétricas prediais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma 62560 - Lâmpadas LED com dispositivo 
de controle incorporado para serviços de iluminação geral— Especificações de segurança

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local seco, plano e firme, protegido das intempéries.

3.13 – MATERIAL PARA ENTRADA DESERVIÇO.

3.13.1 ARAME DE AÇO ZINCADO12AWG

Conceito:

Produto em aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de 12 BWG.

Características:

Material de baixo teor de carbono, obtido por trefilação e zincado por imersão em banho de zinco 
fundido é fabricado por um dos processos:
a) Básico aooxigênio;
b) Siemens-Martin;
c) fornoelétrico.
Este arame é definido pelo seu diâmetro, massa da camada de zinco e resistência à tração.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Utilização:

Em alambrados.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 6331 - Arames de aço de baixo 
teor de Carbono, zincado para uso geral e NBR 5589 - Arame de aço de baixo teor de Carbono-
diâmetro, tolerâncias e pesos.
O rolo deverá ser identificado por uma etiqueta com inscrição indelével, firmemente presa, 
identificando o fabricante, o diâmetro nominal em mm, o tipo de camada de zinco e a resistência 
à tração nominal.

O arame deverá apresentar uma superfície lisa e isenta de defeitos que possam prejudicar o seu 
uso previsto, tolerando-se as irregularidades inerentes ao processo de zincagem.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o quilograma.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado na obra em local protegido das intempéries, não sendo 
permitido o contato direto com o solo.

3.13.2 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBOSCOMPLETA

Conceito:

Conjunto para suporte de fiação elétrica.

Características:

O conjunto é formado por bastidor, 1 estribos, pino de aço galvanizado e roldana de porcelana.

Utilização:

Em instalações elétricas de baixa tensão.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa 
tensão, não devendo possuir rachaduras na roldana de porcelana. A galvanização do conjunto 
deve estar em bom estado de conservação.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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O material deverá ser armazenado em caixa, sendo que as roldanas de porcelana devem ser 
armazenadas em caixas separadas dos demais componentes da armação.

3.13.3 ALÇA PREFORMADA DEALUMÍNIO

Conceito:
A Alça Preformada de Serviço destina-se à ancoragem dos cabos ou fios de alumínio nus ou 
revestidos em entradas de consumidor ou, ainda, à fixação do neutro do cabo multiplex usado em 
ramais de serviço.

Características:
É fabricada a partir de fios de aço galvanizado, fios de aço revestidos de alumínio e após a sua 
formação, recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o 
cabo.

Utilização:
Ancoragem dos cabos ou fios de alumínio.

Inspeção e Recebimento:
Deverá ser verificada a integridade do material. No caso da existência de danos, o material 
deverá ser rejeitado.

Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:
O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em caixas.

3.13.4 - CABO DE COBRE NU, 16,0 mm²

Conceito:

Condutor de cobre eletrolítico nu, com mais de uma veia, de diâmetro de 16 mm².

Características:

Material de têmpera dura e encordoado empregado na fabricação do fio de cobre eletrolítico de 
qualidade e pureza tais que o produto acabado apresente as propriedades e características 
exigidas na Norma regulamentada.

Utilização:

Em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5111 - Fios de cobre nus, de seção 
circular, para fins elétricos - Especificação, devendo ser feita a inspeção visual para verificar a 
integridade do condutor como, a existência de mossas ou danoaos fios componentes. No caso da 
existência desses danos, o condutor deverá ser rejeitado. A bitola do condutor deverá ser 
verificada com o micrômetro.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em rolos ou carreteis.

3.13.5 CINTA PARA POSTE CIRCULAR150mm

Conceito:

Elemento metálico, destinado a fixação dos eletrodutos em poste.

Características:

Material em aço galvanizado a fogo.

Utilização:

Em redes de energia elétrica.

Inspeção e Recebimento:

O material não possui Normas Regulamentadoras da ABNT.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em prateleiras ou gaveta.

3.13.5 - HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40m

Designação:

Cravação de haste de aterramento.

Recomendações:

Deve ser cravada a percussão.
Verificar o estado da superfície de cobre da haste, quanto à existência de arranhões e corrosão.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Executar a cravação a percussão da haste (aço SAE 1010 / 1020 revestido com cobre eletrolítico 
para aterramento) em local determinado em projeto. Liga-se à malha de terra por meio de 
conector apropriado.

Unidade de Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

3.13.7 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA

Conceito:

Produto de isolação da cruzeta na linha de alta tensão .

Características:

Peça em porcelana marrom de 15 kV e dimensões 102 x 120 mm.

Utilização:

Em instalações elétricas de alta tensão, empregado em trechos retilíneos.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5032 - Isoladores de porcela ou 
vidro para linhas aéreas e subestações de alta tensão e NBR 7110 - Isolador tipo pino - 
Dimensões e características, não devendo possuir trincas ou rachaduras.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em caixa de madeira ou papelão, não devendo ser empilhado

3.13.7 SAPATILHA PI CABO DE AÇO ATÉ9,5mm
Conceito:
A sapatilha é um acessório para cabo de aço cuja função é a de proteger o cabo de aço contra 
desgastes e atritos no qual o cabo é submetido durante sua utilização.

Características:
Corpo galvanizado a fogo proporcionando melhor resistência à oxidação/corrosão

Utilização:
Em operações simples e normais de elevação, amarração e movimentação de cargas.

Inspeção e Recebimento:
Deverá ser verificada a integridade do material. No caso da existência de danos, o material 
deverá ser rejeitado.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:
O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries, em caixas.

3.13.8 POSTE CONCRETO SECÃO CIRCULAR COMPRIMENTO5m

Conceito:

Elemento de concreto armado, de seção circular ou duplo "T", composto por cimento Portland, 
agregados, água e aço.

Características:

O material possui 5 m de altura, suportando 100 kg de força horizontal a 20 cm do topo. A 
resistência à ruptura não deverá ser inferior a 2 (duas) vezes a resistência nominal e a carga de 
ruptura à compressão do concreto não deverá ser menor que 25 MPa. Sua armadura deve ser 
recoberta com espessura mínima de 15 mm (inclusive a ferragem de armarração). Não 
excedendo de 6% a absorção deágua.

Utilização:

Como suporte de redes e linhas aéreas urbanas e rurais de distribuição de energia elétrica.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 8451 - Postes de concreto armado 
para redes de distribuição de energia elétrica, NBR 8452 - Postes de concreto armado para redes 
de distribuição de energia elétrica - Dimensões e NBR 6124 - Determinação da elasticidade, 
carga de ruptura, absorção de água e da espessura do coprimento em postes e cruzetas de 
concreto armado.
O poste de concreto deverá possuir superfícies externas suficientemente lisas, sem fendas e 
fraturas (exceto pequenas trincas capilares, não orientadas segundo o comprimento do poste. 
Inerente ao próprio material) e sem armadura aparente, não sendo permitida qualquer pintura.
O material deverá apresentar a seguinte identificação gravada de forma legível e indelével no 
concreto:
a) nome ou marca comercial dofabricante;
b) data (dia, mês e ano) defabricação;
c) comprimento nominal, em metros;
d) resistência nominal em decaNewton (na direção e sentido de maiorresistência).

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local próximo da aplicação, de forma organizada, na 
horizontal e em estrados.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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3.14.8 – QUADRO DE MEDIÇÃOCOELBA

3.14.1 - CAIXA PADRÃO PARAMEDIÇÃO

Conceito:

Material metálico, que abriga o equipamento de medição, que tem como finalidade, medir o 
consumo de iluminação, resistência e força eletromotriz.

Características:

Caixa confeccionado em chapa de aço, com no mínimo 1,0 mm de espessura, com toda 
superfície previamente decapada e pintada com tinta antiferrugem. Sua porta deve se abrir de 
modo a deixar inteiramente livre a abertura dacaixa.

Utilização:

Em instalações elétricas.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6720 - Caixas de derivação para uso 
em instalações elétricas domésticas e análogas - Ensaios.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries.

3.11.8.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 32DISJUNTORES

Conceito:

Quadro que centraliza os dispositivos protetores dos circuitos de iluminação num só local, 
protegendo de poeira e de interferências indesejadas.

Características:

Material de proteção, fabricado em plástico ou metal, com capacidade para trinta e dois 
disjuntores, com disposição lógica dos seus elementos, facilitando o planejamento racional de 
qualquer instalação.

Utilização:

Em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa 
tensão.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em caixas e em local protegido das intempéries.

3.11.8.3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 40DISJUNTORES.

Ver item 3.11.8.2

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

4.1 – ALIMENTAÇÃO – METAIS

4.1.1.1 - REGISTRO DE ESFERA EM PVC TIPO BORBOLETA, ½"

Conceito:

Dispositivo destinado a estabelecer, controlar e bloquear a descarga de líquidos em tubulações.

Características:

Material em PVC, Este tipo de registro não fornece vedação total e é usado apenas quando a 
instalação hidráulica precisa de manutenção, devendo funcionar completamente aberto ou 
fechado, apresentando reduzida perda de carga quando totalmente aberto.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 14788 - Válvulas de esfera para 
Instalações Hidráulicas Prediais e apresentar marcação permanente com os seguintes dados: 
nome ou marca do fabricante, diâmetro nominal, número desta norma.
O corpo do registro deverá se apresentar bem usinado, sem rebarbas ou irregularidades. A esfera 
deverá ajustar-se perfeitamente no assento proporcionando completa vedação e movimentar-se 
de forma uniforme não exigindo esforços para abrir ou fechar completamente o registro.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em pilhas em local protegido. Para evitar quedas, é
aconselhável que as pilhas sejam formadas em local dotado de piso pavimentado ou constituído 
de um estrado de madeira (pallets).

4.1.1.1 - REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE, ½" COMASSENTAMENTO

Conceito:

Dispositivo destinado a estabelecer, controlar e bloquear a descarga de líquidos em tubulações.

Características:

Material em PVC, Este tipo de registro não fornece vedação total e é usado apenas quando a 
instalação hidráulica precisa de manutenção, devendo funcionar completamente aberto ou 
fechado, apresentando reduzida perda de carga quando totalmente aberto.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 14788 - Válvulas de esfera para 
Instalações Hidráulicas Prediais e apresentar marcação permanente com os seguintes dados: 
nome ou marca do fabricante, diâmetro nominal, número desta norma.
O corpo do registro deverá se apresentar bem usinado, sem rebarbas ou irregularidades. A esfera 
deverá ajustar-se perfeitamente no assento proporcionando completa vedação e movimentar-se 
de forma uniforme não exigindo esforços para abrir ou fechar completamente o registro.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em pilhas em local protegido. Para evitar quedas, é 
aconselhável que as pilhas sejam formadas em local dotado de piso pavimentado ou constituído 
de um estrado de madeira (pallets).

4.1.1.2 – ALIMENTAÇÃO – PVC MISTOSOLDÁVEL

4.1.1.1 – COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DN
20mmX1I2

4.2.2.2 - JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA PI ÁGUA FRIA, 20 x½" 
COMINSTALAÇÃO

Conceito:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Conexão de PVC soldável marrom, com diâmetro de 20 x ½, que permite mudança de direção, 
fazendo interligação de tubos soldáveis com roscáveis ou para esperas de peças não metálicas.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado. Deverá suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C. Possui bolsas soldáveis com rosca.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.2.2.3 - LUVA DE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA PARA ÁGUA FRIA, 20 x ½"COM 
INSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, com diâmetro de 20 x ½", que permite emenda da tubulação.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado. Deverá suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C. Possui duas bolsas uma soldável e outra roscável, para 
interligação de tubos roscáveis com soldáveis.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.2.3.1 - TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1I2"

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica de coloração branca, com diâmetro de 1/2", destinado a 
conduzir água potável.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado.
Os tubos roscáveis, por terem maiores espessura de parede, possuem maior resistência, contra 
eventuais choques ou impactos que possam ocorrer em instalações aparentes. Além disso, o 
sistema roscável facilita a desmontagem e remanejamento da instalação nos casos de redes 
provisórias. Suporta pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a) a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria e NBR
5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.
O tubo deverá trazer marcado de forma visível, indelével e abreviada:
a) marca ou identificação dofabricante;
b) diâmetro nominal emmilímetros;
c) o tipo detubo;
d) o número daNBR.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não
poderão exceder a 1,5 m de altura.

4.1.1.4 – ALIMENTAÇÃO – PVC RÍGIDOSOLDÁVEL.

4.1.1.4.1 - ADAPTADOR PVC SOLD.CI FLANGES E ANEL DE VED. PICAIXA,
20x½" COM INSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, com diâmetro de 20 x ½", permite a ligação de entradas e 
saídas à caixa d'água.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.1.4.2 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO CI BOLSA E ROSCAPI REGISTRO PVC 
,20 x ½" COMINSTALAÇÃO.

Conceito:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Conexão de PVC soldável marrom, com diâmetro de 20 x ½", permite a ligação de entradas e 
saídas do registro.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.1.4.3 - JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, 20 mm COM INSTALAÇÃO

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, com diâmetro de 20 mm, que permite mudança de direção da 
tubulação.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.1.4.4 – TORNEIRA DE BOIA PI CAIXA D’ AGUA EM PVCD=1I2’’.

Conceito:

Elemento controlador do fluxo de entrada de água num reservatório, utilizando uma boia que se 
desloca com a variação do nível de água, fechando completamente a entrada da água, ao atingir 
um determinado nível.

Características:

O material consiste em uma haste de metal, tendo em uma de suas extremidades uma esfera oca 
flutuante de cobre e na outra extremidade dispositivo para vedação da passagem da água.

Utilização:

Em instalações prediais de água.

Inspeção eRecebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 10137 - Torneira deboia para 
reservatórios prediais.
A esfera (boia) deverá estar bem vedada, para evitar a passagem de água para seu interior oco. 
A solda entre as duas calotas deverá ser contínua e uniforme.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em embalagem plástica, longe de fonte de calor.

4.1.1.4.5 - LUVA DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, 20 mmCOM INSTALAÇÃO

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, com diâmetro de 20 mm, que permite emenda da tubulação.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.1.4.6- TUBO DE PVC SOLDÁVEL, 20 mm COM INSTALAÇÃO.

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica de coloração marrom, com diâmetro de 20 mm, destinado 
a conduzir água potável.

Características:

Tubo fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, apresentando facilidade de 
instalações, pois as juntas são soldadas a frio por meio de um adesivo especial, dispensando 
equipamentos e ferramentas mais sofisticadas, sendo mais indicado para instalações 
permanentes. Suporta pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77- Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade. O tubo deverá trazer marcado de 
forma visível, indelével e abreviada:
a) marca ou identificação dofabricante;
b) diâmetro nominal emmilímetros;
c) o tipo detubo;
d) o número daNBR.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não
poderão exceder a 1,5 m de altura.

4.1.2 – ÁGUA FRIA –APARELHO.

4.1.2.1 - CHUVEIRO DE PLÁSTICO BRANCOSIMPLES.

Conceito:

Dispositivo de PVC com bocal aproximadamente cônico, cuja base é provida de numerosos furos 
de pequeno diâmetro por onde passa água destinada ao banho.

Características:

Material em polietileno, suporta bem aos ácidos e álcalis, além de boa resistência a temperatura.
Apresenta entre outras características: estanqueidade, boa resistência química e a água, 
resistência ao calor, isolação elétrica e térmica, resistência à radiação ultravioleta, massa 
específica relativamente baixa e facilidade de limpeza.

Utilização:

Em instalações prediais de água.

Inspeção e Recebimento:

O material não possui Normas Regulamentadoras da ABNT.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em embalagem plástica, em prateleiras ou gavetas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.1.2.1.2 - DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO,½"

Conceito:

Dispositivo de uso manual, dotado de crivo que proporciona ducha de águapara higiene corporal.

Características:

Material revestido de latão cromado, podendo ser utilizado junto ao chuveiro, com dispositivo 
desviador automático, com controle de fluxo feito por uma peça fixada a extremidade do tubo 
flexível que está ligado a ducha, chuveiro ou banheira.

Utilização:

Em instalações prediais de água quente e fria, no chuveiro ou banheira, quando se requer 
controle direcional manual da água para higiene corporal.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5411 - Instalação de chuveiros 
elétricos e aparelhos similares.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em caixas, em local protegido da poeira e umidade excessiva.

4.1.2.1.3 JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA PI ÁGUA FRIA, 20 x½" 
COMINSTALAÇÃO

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, com diâmetro de 20 x ½, que permite mudança de direção, 
fazendo interligação de tubos soldáveis com roscáveis ou para esperas de peças não metálicas.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado. Deverá suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C. Possui bolsas soldáveis com rosca.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.1.4 TORNEIRA DE PLÁSTICO PARAJARDIM

Conceito:

Elemento destinado a controlar o fluxo de água, comumente usada em jardins.

Características:

Material fabricado em pvc., composto por volantes de registros apresentado sobre forma 
anatômica e de fácil manuseio, oferecendo perfeita vedação, sem excessivo esforço, contendo 
encaixe para mangueira.

Utilização:

Em instalações prediais de água.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 10281- Torneira de pressão, não 
devendo apresentar regiões pontiagudas, arestas cortantes, trincas, entalhes ou rebarbas, 
devendo estar marcado de forma permanente e visível, mesmo após a instalação com o nome ou 
marca do fabricante.

Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:
O material deverá ser armazenado em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.1.5 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA PIA DE COZINHA,½"

Conceito:

Elemento destinado a controlar o fluxo de água nos diversos aparelhos sanitários.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Características:

Material fabricado em bronze, com revestimento cromado uniforme e de boa qualidade, sem 
pontos oxidados ou falhas no recobrimento. É composto por volantes de registros apresentado 
sobre forma anatômica e de fácil manuseio, oferecendo perfeita vedação, sem excessivo esforço, 
atendendo a uma pressão dinâmica mínima de 5,0 kPa e pressão estática máxima de 400 kPa, 
no sub-ramal de alimentação.

Utilização:
Em instalações prediais de água.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 10281- Torneira de pressão, não 
devendo apresentar regiões pontiagudas, arestas cortantes, trincas, entalhes ou rebarbas, 
devendo estar marcado de forma permanente e visível, mesmoapós a instalação com o nome ou
marca do fabricante.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:
O material deverá ser armazenado em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.1.6 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 20mm E25mm

Conceito:

Elemento destinado a controlar o fluxo de água nos diversos aparelhos sanitários e outras 
situações que requerem o uso da água.

Características:

Material fabricado em bronze, com revestimento cromado uniforme e de boa qualidade, sem 
pontos oxidados ou falhas no recobrimento. É composto por volantes de registros apresentado 
sobre forma anatômica e de fácil manuseio, oferecendo perfeita vedação, sem excessivo esforço, 
atendendo a uma pressão dinâmica mínima de 5,0 kPa e pressão estática máxima de 400 kPa, 
no sub-ramal de alimentação.

Utilização:

Em instalações prediais de água.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 10281- Torneira de pressão, não 
devendo apresentar regiões pontiagudas, arestas cortantes, trincas, entalhes ou rebarbas, 
devendo estar marcado de forma permanente e visível, mesmo após a instalação com o nome ou 
marca do fabricante.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.1.8 – VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA – LOUÇA BRANCA

Designação:

Instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e acessórios.

Recomendações:

Após a colocação da bacia e acessórios, deverá ser verificado o funcionamento da instalação.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

A instalação de bacia de louça far-se-á mediante fixação ao piso com uso de buchas de nylon, 
parafusos cromados e massa. Em seguida será feito acoplamento da caixa de descarga, e, 
finalmente a ligação às redes de água, com o uso de engate flexível, e esgoto, através de tubo 
PVC esgoto, diâmetro de 100 mm.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

4.1.2.1.9 PIA DE COZINHA COM BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL ,DIMENSÕES
1X0,60m, COM CUBA SIMPLE INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 
CROMADA,TORNEIRA CROMADA E RODOPIA 7 cm. CONCRETADA E ASSENTADA.

Conceito:

Conjunto formado por bancada e uma cuba em inox, com espelho que arremata a bancada junto 
à parede, de dimensões 1,00 x 0,60 m.

Características:

Material com superfície da bancada lisa ou dotada de frisos, para melhor escoamento de água, 
fabricado em aço inoxidável, resistente à corrosão por ácidos, bases e agentes químicos. As 
cubas são estampadas em aço inoxidável ou soldadas com uma junta na união das peças.

Utilização:

Em cozinhas residenciais e industriais, bares e restaurantes, hospitais e refeitórios.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações EB 1935/88 - Especificação de Chapas de Aço 
Inoxidável para Aplicações em Pias.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido do calor e do sol e empilhado se estiver 
protegido por engradado de madeira.

4.1.2.1.11- CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR)INCLUSO SIFÃO 
PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA A PIA E ENGATEPLÁSTICO.

Conceito:

Material em louça branca vitrificada, de embutir, para colocação em bancada de mármore, granito 
etc, destinado à higiene pessoal.

Características:

Material fabricado em louça sanitária vitrificada com uma camada de esmalte branco que, após a 
queima, apresenta-se impermeável, uniforme e contínuo.

Utilização:

Em residências, hospitais, escolas, restaurantes etc.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6463 - Material cerâmico sanitário, e 
apresentar coloração uniforme, faces externa e interna inteiramente vitrificada, sem trincas, 
rachaduras ou pedaços quebrados.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local abrigado e protegido de fontes de calor, em 
prateleiras.

4.2.6.6 – BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA PARA LAVATÓRIO1,00X0,60m

Designação:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Assentamento de bancada de granito preto com 50 cm de largura por 0,60 cm de comprimento.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

A bancada será engastada na parede utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Em 
seguida serão feitos os serviços de acabamento.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

4.2.6.7 – PIA DE COZINHA COM BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL ,DIMENSÕES
1X0,60m, COM CUBA SIMPLE INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 
CROMADA,TORNEIRA CROMADA E RODOPIA 7 cm. CONCRETADA E ASSENTADA.

Conceito:

Conjunto formado por bancada e uma cuba em inox, com espelho que arremata a bancada junto 
à parede, de dimensões 1,00 x 0,60 m.

Características:

Material com superfície da bancada lisa ou dotada de frisos, para melhor escoamento de água, 
fabricado em aço inoxidável, resistente à corrosão por ácidos, bases e agentes químicos. As 
cubas são estampadas em aço inoxidável ou soldadas com uma junta na união das peças.

Utilização:

Em cozinhas residenciais e industriais, bares e restaurantes, hospitais e refeitórios.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações EB 1935/88 - Especificação de Chapas de Aço 
Inoxidável para Aplicações em Pias.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido do calor e do sol e empilhado se estiver 
protegido por engradado de madeira.

4.2.6.8 – PIA DE COZINHA COM BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL ,DIMENSÕES

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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1X0,60m, COM CUBA SIMPLE INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 
CROMADA,TORNEIRA CROMADA E RODOPIA 7 cm. CONCRETADA E ASSENTADA.

Conceito:

Conjunto formado por bancada e uma cuba em inox, com espelho que arremata a bancada junto 
à parede, de dimensões 1,00 x 0,60 m.

Características:

Material com superfície da bancada lisa ou dotada de frisos, para melhor escoamento de água, 
fabricado em aço inoxidável, resistente à corrosão por ácidos, bases e agentes químicos. As 
cubas são estampadas em aço inoxidável ou soldadas com uma junta na união das peças.

Utilização:

Em cozinhas residenciais e industriais, bares e restaurantes, hospitais e refeitórios.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações EB 1935/88 - Especificação de Chapas de Aço 
Inoxidável para Aplicações em Pias.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido do calor e do sol e empilhado se estiver 
protegido por engradado de madeira.

4.1.2.2 – ÁGUA FRIA –METAIS

4.1.2.2.1- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 1.1I4" COM ASSENTAMENTO

Conceito:

Dispositivo destinado a estabelecer, controlar e bloquear a descarga de líquidos em tubulações.

Características:

Material em PVC, Este tipo de registro não fornece vedação total e é usado apenas quando a 
instalação hidráulica precisa de manutenção, devendo funcionar completamente aberto ou 
fechado, apresentando reduzida perda de carga quando totalmente aberto.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 14788 - Válvulas de esfera para 
Instalações Hidráulicas Prediais e apresentar marcação permanente com os seguintes dados: 
nome ou marca do fabricante, diâmetro nominal, número desta norma.
O corpo do registro deverá se apresentar bem usinado, sem rebarbas ou irregularidades. A esfera 
deverá ajustar-se perfeitamente no assento proporcionando completa vedação e movimentar-se 
de forma uniforme não exigindo esforços para abrir ou fechar completamente o registro.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em pilhas em local protegido. Para evitar quedas, é 
aconselhável que as pilhas sejam formadas em local dotado de piso pavimentado ou constituído 
de um estrado de madeira (pallets).

4.1.2.2.2- REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA, ¾"

Conceito:

Dispositivo destinado a estabelecer, controlar e bloquear a descarga de líquidos em tubulações.

Características:

Material cromado, que apresenta corpo, castelo e haste com ligas de cobre, possuindo 
movimento retilíneo da peça de vedação. Este tipo de registro não fornece vedação total e é 
usado apenas quando a instalação hidráulica precisa de manutenção,devendo funcionar 
completamente aberto ou fechado, apresentando reduzida perda de carga quando 
totalmenteaberto.

Utilização:

Em instalações de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 10072/77 - Registro de Gaveta de 
Liga de Cobre para Instalações Hidráulicas Prediais e apresentar marcação permanente com os 
seguintes dados: nome ou marca do fabricante, diâmetro nominal, número desta norma.
O corpo do registro deverá se apresentar bem usinado, sem rebarbas ou irregularidades. A 
gaveta deverá ajustar-se perfeitamente no assento proporcionando completa vedação. A haste 
deverá movimentar-se de forma uniforme não exigindo esforços para abrir ou fechar 
completamente o registro.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em pilhas em local protegido. Para evitar quedas, é 
aconselhável que as pilhas sejam formadas em local dotado de piso pavimentado ou constituído 
de um estrado de madeira (pallets).

4.1.2.2.3- REGISTRO PRESSÃO CROMADO COM CANOPLA, 1I2"

Designação:

Colocação de registro de pressão junto à tubulação.

Recomendações:
Recomenda-se assegurar de que a posição, o diâmetro e tipo do registro estejam de acordo com 
o previsto no projeto executivo.
Não deverá ser usado cordão, massa, estopa ou tinta zarcão na colocação do registro.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Limpar as ranhuras internas do registro e as externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou do 
adaptador (se for de PVC JS). A ponta do tubo do adaptador será envolvida com fita vedarosca, 
para permitir uma perfeita vedação da união deste com o registro.
Para registros do tipo pressão, será verificada a direção da seta existente no corpo do registro, 
que deverá estar de acordo com a direção do fluxo. Em registro com canopla será deixada a folga 
correta para a colocação da canopla e acabamentos.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

4.1.2.3 AGUA FRIA – PVCACESSORIOS

4.1.2.3.1 BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO1.1I2’’

4.1.2.3.2 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,½’’X30cm

Conceito:
Elemento de ligação do ponto de alimentação até o aparelho, também conhecido como rabicho.

Características:
Material em PVC, flexível, que possui uma extremidade com bucha cônica, permitindo o 
encurtamento e outra com flange fixo, para instalação sem torção. Suporta uma pressão de 
serviço de até 4 kgf/cm².

Utilização:
Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:
O material não possui Normas Regulamentadoras da ABNT.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:
O material deverá ser armazenado em embalagem plástica, em local protegido dos raios solares 
(radiação UV) e do calor excessivo, em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.3.3 ENGATE EM PVC 30cm, ACABAMENTOCROMADO

Conceito:
Elemento de ligação do ponto de alimentação até o aparelho, também conhecido como rabicho.

Características:
Material em PVC, que possui uma extremidade com bucha cônica, permitindo o encurtamento e 
outra com flange fixo, para instalação sem torção. Suporta uma pressão de serviço de até 4 
kgf/cm².

Utilização:
Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:
O material não possui Normas Regulamentadoras da ABNT.

Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:
O material deverá ser armazenado em embalagem plástica, em local protegido dos raios solares 
(radiação UV) e do calor excessivo, em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.4 – ÁGUA FRIA – PVC MISTOSOLDÁVEL

4.1.2.4 .1 - JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA PI ÁGUA FRIA, 20 x
½" COM INSTALAÇÃO

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, com diâmetro de 20 mm, que permite mudança de direção da 
tubulação.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:
Em instalações prediais de água fria.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.5 – ÁGUA FRIA – PVC RIDIGO SOLDÁVEL

4.1.2.5.1- ADAPTADOR PVC SOLD.CI FLANGES FIXO. PI CAIXA, 50x1.1I2" 
COMINSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, com diâmetro de 50 x 1.½", permite a ligação de entradas e 
saídas à caixa d'água.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas,trincas, fraturas 
ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.1.2.5.2 BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL D = 25 x 20 mm, 32 X 20mm E 40 X
32mm

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, que permite a redução do diâmetro da tubulação.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.5.5 CRUZETA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MORROM, DIAM= 25m

Conceito:

Conexão de PVC roscável branco com diâmetro de ½" , que permite derivação da tubulação.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.5.6- JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, 25 mm COMINSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, que permite mudança de direção, fazendo interligação de 
tubos soldáveis com roscáveis ou para esperas de peças não metálicas.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado. Deverá suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C. Possui bolsas soldáveis com rosca.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.1.2.5.7- JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, 32 mm COMINSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, que permite mudança de direção, fazendo interligação de 
tubos soldáveis com roscáveis ou para esperas de peças não metálicas.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado. Deverá suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C. Possui bolsas soldáveis com rosca.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.5.8- JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, 32 mm COMINSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, que permite mudança de direção, fazendo interligação de 
tubos soldáveis com roscáveis ou para esperas de peças não metálicas.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado. Deverá suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C. Possui bolsas soldáveis com rosca.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.5.9- JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC SOLDÁVEL PI ÁGUA FRIA, 25x20mm COM 
INSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom com redução, diâmetro de 25x20 mm, que permite mudança 
de direção e diâmetro da tubulação.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.5.10- JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC SOLDÁVEL PI ÁGUA FRIA, 32x25mm COM 
INSTALAÇÃO.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom com redução, diâmetro de 32x25 mm, que permite mudança 
de direção e diâmetro da tubulação.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.5.11- TUBO DE PVC SOLDÁVEL, 25 mm COM INSTALAÇÃO.

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica de coloração marrom, com diâmetro de 25 mm, destinado 
a conduzir água potável.

Características:

Tubo fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, apresentando facilidade de 
instalações, pois as juntas são soldadas a frio por meio de um adesivo especial, dispensando 
equipamentos e ferramentas mais sofisticadas, sendo mais indicado para instalações 
permanentes. Suporta pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77- Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.
O tubo deverá trazer marcado de forma visível, indelével e abreviada:
a) marca ou identificação dofabricante;
b) diâmetro nominal emmilímetros;
c) o tipo detubo;
d) o número daNBR.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não poderão exceder a 1,5 m de altura.

4.1.2.5.12- TUBO DE PVC SOLDÁVEL, 32 mm COM INSTALAÇÃO.

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica de coloração marrom, com diâmetro de 32 mm, destinado 
a conduzir água potável.

Características:

Tubo fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, apresentando facilidade de 
instalações, pois as juntas são soldadas a frio por meio de um adesivo especial, dispensando 
equipamentos e ferramentas mais sofisticadas, sendo mais indicado para instalações 
permanentes. Suporta pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77- Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019

163 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

O tubo deverá trazer marcado de forma visível, indelével e abreviada:
a) marca ou identificação dofabricante;
b) diâmetro nominal emmilímetros;
c) o tipo detubo;
d) o número daNBR.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não
poderão exceder a 1,5 m de altura.

4.1.2.5.13- TUBO DE PVC SOLDÁVEL, 40 mm COM INSTALAÇÃO.

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica de coloração marrom, com diâmetro de 40 mm, destinado 
a conduzir água potável.

Características:

Tubo fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, apresentando facilidade de 
instalações, pois as juntas são soldadas a frio por meio de um adesivo especial, dispensando 
equipamentos e ferramentas mais sofisticadas, sendo mais indicado para instalações 
permanentes. Suporta pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77- Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.
O tubo deverá trazer marcado de forma visível, indelével e abreviada:
a) marca ou identificação dofabricante;
b) diâmetro nominal emmilímetros;
c) o tipo detubo;

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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d) o número daNBR.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não
poderão exceder a 1,5 m de altura.

4.1.2.5.14- TÊ 90º DE PVC SOLDÁVEL 25mm, 32mm E 40mm

Conceito:

Conexão de PVC soldável marrom, que permite derivação com redução do diâmetro da 
tubulação.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.1.2.6 – ÁGUA FRIA – PVC SOLDÁVEL AZUL CI BUCHALATÃO.

4.1.2.6.1 - JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL E CI BUCHA DE LATÃO PIÁGUA,
20x½"

Conceito:

Conexão em PVC soldável azul, com diâmetro de 20 x ½", que permite mudança de direção e 
redução da tubulação de água potável.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C. Possui uma bolsa soldável e uma bucha de latão com rosca 
interna. Esta conexão permite o acoplamento de tubulação de PVC com peças metálicas.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV), do calor 
excessivo e da umidade em prateleiras ou gavetas.

4.1.2.6.2- JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC SOLDÁVEL PI ÁGUA FRIA, 25x20mm COM 
INSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão em PVC soldável azul, com diâmetro de 25 x 3/4", que permite mudança de direção e 
redução da tubulação de água potável.

Características:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C. Possui uma bolsa soldável e uma bucha de latão com rosca 
interna. Esta conexão permite o acoplamento de tubulação de PVC com peças metálicas.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV), do calor 
excessivo e da umidade em prateleiras ou gavetas

4.1.3 – REDE DEESGOTO

4.1.3.1 CAIXAS DEPASSAGEM

4.1.3.1 .1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 
0,60x0,60x0,65m

Designação:

Assentamento de tijolos maciços em alvenaria da caixa de passagem.

Recomendações:

A caixa terá forma e dimensões indicadas nos desenhos de projeto e será executada em lastro de 
concreto simples no fundo da caixa.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:
Inicia-se com a escavação do solo e retirada do solo, manualmente e cuidadosamente. A medida 
que se for escavando, colocar o escoramento das paredes (se necessário). Após atingir a 
profundidade da caixa, executar o apiloamento do fundo e o lastro de concreto simples utilizando 
concreto com fck 25 MPa.
As paredes serão levantadas em alvenaria de tijolo maciço, revestidas internamente com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 .

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

4.1.3.1.2 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 
0,80x0,80x0,80m

Designação:

Assentamento de tijolos maciços em alvenaria da caixa de passagem.

Recomendações:

A caixa terá forma e dimensões indicadas nos desenhos de projeto e será executada em lastro de 
concreto simples no fundo da caixa.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Inicia-se com a escavação do solo e retirada do solo, manualmente e cuidadosamente. A medida 
que se for escavando, colocar o escoramento das paredes (se necessário). Após atingir a 
profundidade da caixa, executar o apiloamento do fundo e o lastro de concreto simples utilizando 
concreto com fck 25 MPa.
As paredes serão levantadas em alvenaria de tijolo maciço, revestidas internamente com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 .

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

4.1.3.2.2 - PVC – ACESSÓRIOS

4.1.3.2.2 - CAIXA SIFONADA PVC, 100 x 100 x 50 mm COM JUNTA ELÁSTICA E COM 
INSTALAÇÃO.

Conceito:

Acessório hidráulico-sanitário com dimensões de 100 x 100 x 50, que tem a finalidade de vedar a 
passagem de gases do esgoto primário para dentro da edificação.

Características:

Material de formato cilíndrico, variando a grelha que pode ser redonda ou quadrada, simples ou 
cromada. Apresenta formato interno da caixa que cria um selo hídrico (sifão). Deve ser dotada de 
bujão para limpeza.
Fabricada em PVC (policloreto de vinila), suporta bem aos ácidos e álcalis, além de boa 
resistência a temperatura. Apresenta entre outras características: estanqueidade, boa resistência 
química e a água, isolação elétrica e térmica, massa específica relativamente baixa e facilidade 
de limpeza.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Utilização:

Em instalações prediais de esgoto.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5626 - Instalações prediais de 
água fria - Procedimento e a NBR 5651 - Recebimento de instalações prediais de água fria - 
Especificação.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local limpo, livre de corpos que possa danifica- lo, 
protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo, em saco plástico, caixa de 
papelão ou madeira, em prateleira ou gaveta.

4.1.3.2.3- RALO SIFONADO DE PVC CILÍNDRICO, 100 x 40 mm COM JUNTASOLDAVEL. COM 
INSTALAÇÃO.

Conceito:

Peça sifonada destinada a receber águas de lavagem de pisos e efluentes de esgotos 
secundários, dotada de grelha ou tampa.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Quando usado em sanitários comuns, com ramal de esgoto de entrada com 40 mm de diâmetro, 
a saída deverá ter diâmetro mínimo de 50 mm. Em sanitários coletivos com ramal de esgoto de 
entrada igual a 50 mm de diâmetro a saída deverá ter diâmetro mínimo de 75 mm.
A altura do fecho hídrico não deverá ser inferior a 50 mm.
A secção horizontal circular mínima deverá ter diâmetro mínimo de 150 mm, para o ralo receber 
efluentes até 15 unidades de descarga.
Quando se destinar a receber efluentes de mictórios deve ter tampa cega que permita fechá-lo
hermeticamente.

Utilização:

Em instalações prediais de esgoto.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Verificando se a peça está com coloração uniforme (cinza escuro) sem rebarbas, ou rachaduras 
ou defeitos que prejudiquem sua resistência e estanqueidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em prateleiras ou gavetas.

4.1.3.2.4 SIFÃO PLASTICO PARA PIA OULAVATORIO

Designação:

Colocação de sifão em PVC branco para pia de cozinha. 

Recomendações:

Deve-se atentar para que haja um perfeito alinhamento entre a saída de esgoto e a válvula da 
pia, para evitar que tubulação fique fora do eixo ou má conectada.
A ponta do tubo de ligação do sifão com a tubulação secundária deverá ser rosqueada, caso se 
use desconector roscável (PR), ou chanfrada para sifões do tipo soldável (PL) ou com junta
elástica (PA).
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Após a conclusão das instalações de saída de esgoto e da colocação de válvula na pia de 
cozinha, instala-se o sifão, utilizando-se fita veda rosca. Deve-se regular a altura do sifão de 
modo a permitir um perfeito alinhamento com a saída de esgoto e a válvula, evitando um esforço 
muito grande na colocação, pois, isto poderá causar a quebra do sifão.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

4.1.3.2.5 - VÁLVULA EMPVC

Designação:

Colocação de adaptador para sifão em PVC, esgoto secundário.

Recomendações:
O traçado e diâmetro das tubulações devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo. 
As declividades constantes do projeto deverão ser sempre respeitadas.
O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois, tratando-se de um 
solvente, ele origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para 
preencher espaços ou fechar furos da tubulação.
Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em 
uso.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019
170 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Procedimentos de Execução:
Inicialmente, devem-se preparar os componentes a assentar, lixando-se a bolsa do joelho 
colocado no topo do tubo vertical de esgoto, embutido na parede, e a ponta do adaptador até se 
tornarem opacas, e colocando-se fita vedarosca na ponta do tubo de saída do sifão. Em seguida, 
limpam-se as superfícies lixadas com solução limpadora, e aplica-se o adesivo nas partes a 
soldar. Faz-se, então, o devido encaixe do adaptador na bolsa do joelho e do tubo de saída do 
sifão na bolsa roscável do adaptador, tendo- se o cuidado de remover qualquer excesso de 
adesivo na junta soldada.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

4.1.3.3 – PVC ESGOTO

4.1.3.3.1 - CURVA 90º CURTA DE PVC PARA ESGOTO, 40 mm COMJUNTA ELÁSTICA E 
COMINSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão em PVC branco, com diâmetro de 100 mm, que permite mudança de direção da 
tubulação de esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.1.3.3.4 - JOELHO 45º DE PVC PARA ESGOTO, 100 mm COM JUNTA ELÁSTICA E COM 
INSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão em PVC branco, com diâmetro de 100 mm, que permite mudança de direção da 
tubulação de esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.3.3.4 - JOELHO 45º DE PVC PARA ESGOTO, 40 mm COM JUNTA ELÁSTICAE 
COMINSTALAÇÃO.

Ver item 4.1.3.3.4

4.3.3.5 - JOELHO 45º DE PVC PARA ESGOTO, 50 mm COM JUNTA ELÁSTICAE 
COMINSTALAÇÃO.

Ver item 4.1.3.3.4

4.1.3.3.6- JOELHO 90º DE PVC PARA ESGOTO, 100 mm COM JUNTA ELÁSTICA ECOM 
INSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão em PVC branco, com diâmetro de 100 mm, que permite mudança de direção da 
tubulação de esgoto sanitário.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.3.3.7 - JOELHO 90º DE PVC PARA ESGOTO, 40 mm COM JUNTA ELÁSTICAE 
COMINSTALAÇÃO.

Ver item 4.1.3.3.6

4.3.3.8 - JOELHO 90º DE PVC PARA ESGOTO, 50 mm COM JUNTA ELÁSTICAE 
COMINSTALAÇÃO.

Ver item 4.1.3.3.6

4.1.3.3.8- JOELHO 90º COM BOLSA PARA ANEL PARA ESGOTO, 40mm COMINSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão em PVC branco, com diâmetro de 40mm que permite mudança de direção da tubulação 
de esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.3.3.9- JUNÇÃO SIMPLES DE PVC PARA ESGOTO, 100 x 100 mm COM JUNTAELÁSTICA 
E COM INSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão em PVC branco, com diâmetro de 100 x 100 mm, que permite derivação da tubulação 
de esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.1.3.3.10- JUNÇÃO SIMPLES DE PVC PARA ESGOTO, 50 X 50 mm COM JUNTASOLDÁVEL 
E COM INSTALAÇÃO.

Conceito:

Conexão em PVC branco, com diâmetro de 50 x 50 mm, que permite derivação da tubulação de 
esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.3.3.12 LUVA PVC ESGOTO 100 mm, 75 mm E 50 mm

Designação:

Colocação de luva de PVCroscável.

Recomendações:
As juntas deverão apresentar perfeita estanqueidade, não sendo admitido o uso de cordão, 
massa, estopa ou tinta zarcão.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Preparar os componentes a assentar, limpando-se as pontas dos tubos e as bolsas roscáveis da 
luva.
Utilizar fita vedarosca, revestindo a parte roscável do tubo, para a colocação da conexão, 
permitindo assim uma perfeita vedação.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade

4.1.3.3.15- TUBO DE PVC PARA ESGOTO, 150, 100, 40, 50, 75 mm COMINSTALAÇÃO.

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica, de coloração branca, destinado aconduzir esgoto 
sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila), com juntas do tipo soldável ou do tipo elástico 
(com anel de borracha), sendo aplicado tanto enterrado quanto aparente, possui várias 
vantagens: durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das 
juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não poderão exceder a 1,5 m de altura.

4.1.3.3.20- TÊ DE PVC PARA ESGOTO, 40 x 40 mm JUNTA SOLDÁVEL, COMINSTALAÇÃO.

Conceito:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Conexão em PVC branco, com diâmetro de 40x40 mm, que permite derivação do diâmetro da 
tubulação de esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e Conexões de 
PVC rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.3.4 – ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO.

4.1.3.4.1 SUMIDOURO

4.1.3.4.1.1 ESCAVAÇÃO ATÉ1,5m

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

4.1.3.4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1,5m ATÉ4,00m

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

4.1.3.4.1.3 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO14X19X39cm

Conceito:

Elemento vazado com forma paralelepipedal, possuindo furos prismáticos ou cilíndricos 
perpendiculares às faces que os contém e dimensões nominais.

Características:

Material fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado a temperatura 
adequada, sem vitrificação e com dimensões uniformes. Suporta outras cargas verticais além da 
do seu próprio peso, compondo o arcabouço estrutural da edificação, pode ser classificado em 
comum e especial.

Utilização:

Em execução de alvenaria com função estrutural.

Inspeção e Recebimento:

As suas dimensões, planeza das faces e desvio em relação ao esquadro deverão ser 
determinadas de acordo com à Norma NBR 7171 - Bloco cerâmico para alvenaria.
A resistência à compressão será avaliada de acordo com a Norma NBR 6461- Bloco cerâmico 
para alvenaria - verificação da resistência à compressão.
Deverá apresentar uniformidade na cor e não possuir defeitos sistemáticos de trincas, quebras, 
superfícies irregulares e deformações.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado coberto, protegidos da chuva, em pilhas não superiores a 1,5 
m de altura e de preferência, próximo ao local de transporte vertical ou de uso.

4.1.3.4.1.4 LAJE PREFABRICADA

Conceito:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Elemento composto de vigotas pré-fabricadas em concreto armado, espaçadas por blocos de 
enchimento capeados com uma camada de concreto, formando o sistema estrutural.

Características:

Sistema estrutural onde entre nervuras de concreto armado ou concreto protendido se colocam 
elementos intermediários, pré-fabricados de concreto normal ou leve, simples ou armado, 
cerâmicos ou sílicos-calcáreos, solidários com as nervuras e capazes de resistir aos esforços de 
compressão oriundos da flexão. O capeamento de concreto deverá ser com gravilhão e a 
armadura de distribuição, fácil manuseio e montagem, despensando taipal.

Utilização:

Em pisos, coberturas, forros e terraços.

Inspeção eRecebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6119/80 - Cálculoe Execução de 
LajesMistas.
Deverá ser verificado se as vigotas e os blocos não apresentam trincas nem fissuras e se o 
desenho de fornecimento do fabricante confere com os desenhos das plantas de formas do 
projeto estrutural quanto à direção das nervuras e o valor do carregamento variável previsto para 
a laje.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado sobre cavaletes, caibros ou vigotas, assentados em terreno 
firme. A descarga dos elementos deverá ser feita por equipamento mecânico.

4.1.3.4.1.5 REATERRO DE VALA COMCOMPACTAÇÃO

Designação:

Preenchimento de valas escavadas para o assentamento de redes de água, esgoto, drenagem, 
energia elétrica, telefonia ou execução de fundações rasas e compactação manual.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O reaterro deverá ser executado através da superposição de camadas de 0,20 a 0,40 m de 
espessura que deverão ser apiloadas após o lançamento no interior da vala.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico, definido pela geometria da 
vala.

4.1.3.4.1.6 LEITO FILTRANTE

4.1.3.4.1.7 CAP PVC ESGOTO 100mm(TAMPÃO)

Conceito:

Conexão de PVC roscável branco, com diâmetro de 4", para fechamento da extremidade da 
tubulação.

Características:
Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, devendo suportar pressão de 
serviço de 7,5 kgf/cm² a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria - 
Procedimento e NBR 5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, superfície polida (brilhante) sem manchas, trincas, 
fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.
Unidade de Compra:
Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.3.4.1.8 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100mm

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica, de coloração branca, com diâmetro de 100 mm, destinado 
a conduzir esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila), com juntas do tipo soldável ou do tipo elástico 
(com anel de borracha), sendo aplicado tanto enterrado quanto aparente, possui várias 
vantagens: durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das 
juntas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não poderão exceder a 1,5 m de altura.

4.1.3.4.2. FILTROANAERÓBIO

4.1.3.4.2.1. ESCAVAÇÃO ATÉ1,5m

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

4.1.3.4.2. ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1,5m ATÉ 4,00m

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos.

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

4.1.3.4.2.3 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO14X19X39cm

Conceito:

Elemento vazado com forma paralelepipedal, possuindo furos prismáticos ou cilíndricos 
perpendiculares às faces que os contém e dimensões nominais.

Características:

Material fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado a temperatura 
adequada, sem vitrificação e com dimensões uniformes. Suporta outras cargas verticais além da 
do seu próprio peso, compondo o arcabouço estrutural da edificação, pode ser classificado em 
comum e especial.

Utilização:

Em execução de alvenaria com função estrutural.

Inspeção e Recebimento:

As suas dimensões, planeza das faces e desvio em relação ao esquadro deverão ser 
determinadas de acordo com à Norma NBR 7171 - Bloco cerâmico para alvenaria.
A resistência à compressão será avaliada de acordo com a Norma NBR 6461- Blococerâmico 
para alvenaria - verificação da resistência à compressão.
Deverá apresentar uniformidade na cor e não possuir defeitos sistemáticos de trincas, quebras, 
superfícies irregulares e deformações.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado coberto, protegidos da chuva, em pilhas não superiores a 1,5 
m de altura e de preferência, próximo ao local de transporte vertical ou de uso.

4.1.3.4.2.4 LAJE PREFABRICADA

Conceito:

Elemento composto de vigotas pré-fabricadas em concreto armado, espaçadas por blocos de 
enchimento capeados com uma camada de concreto, formando o sistema estrutural.

Características:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Sistema estrutural onde entre nervuras de concreto armado ou concreto protendido se colocam 
elementos intermediários, pré-fabricados de concreto normal ou leve, simples ou armado, 
cerâmicos ou sílicos-calcáreos, solidários com as nervuras e capazes de resistir aos esforços de 
compressão oriundos da flexão. O capeamento de concreto deverá ser com gravilhão e a 
armadura de distribuição, fácil manuseio e montagem, despensando taipal.

Utilização:

Em pisos, coberturas, forros e terraços.

Inspeção eRecebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6119/80 - Cálculoe Execução de 
LajesMistas.
Deverá ser verificado se as vigotas e os blocos não apresentam trincas nem fissuras e se o 
desenho de fornecimento do fabricante confere com os desenhos das plantas de formas do 
projeto estrutural quanto à direção das nervuras e o valor do carregamento variável previsto para 
a laje.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado sobre cavaletes, caibros ou vigotas, assentadosem terreno 
firme. A descarga dos elementos deverá ser feita por equipamentomecânico.

4.1.3.4.2.5 CHAPISCO  EM PAREDE TRAÇO 1:3 ( CIMENTO IAREIA).

Designação:

Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, 
aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a 
camada de revestimento.

Recomendações:

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, 
predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm.

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície 
irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base.

Quando a superfície for extremamente lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, é 
aconselhável apiloar, ou jatear areia antes chapiscar.

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá 
ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização.
Para o preparo da base, recomenda-se:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e 
nivelamento, fixadas pela especificação da normabrasileira.

- - Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó,graxas, óleos, 
eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar 
aaderência.

- - Os processos para limpeza da base poderão ser osseguintes:

- 1- Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar 
jato de água sobpressão.

- 2- Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser 
efetuada utilizando-se os seguintesprocessos:

- a) escovar, utilizando piaçaba por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico (30 g 
de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica,enxaguando, em seguida, com água 
limpa emabundância;

- b) saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% de 
concentração), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida, com água limpa 
emabundância;

- c) empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento 
mecânico ou jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar 
comprimido ou lavagem comágua;

- d) escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa 
em abundância.

- - Quando a base apresentar elevada absorção deverá ser suficientemente pré- molhada.
Uso de mão-de-obra habilitada.

- Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual(EPI).

Procedimentos de Execução:

Molhar a superfície a chapiscar.

A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

4.1.3.4.2.6 REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO1:3

Designação:

Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, propiciando uma 
superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento 
final.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Recomendações:

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base de epóxi, 
borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração 
especificada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma 
tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira  ou  cacos  planos  de  material  
cerâmico,  usando-se  para   tanto,  argamassa idêntica      a       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.
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

4.1.3.4.2. LEITO FILTRANTE – CI BRITA NO 4

4.1.3.4.2.8 REATERRO MANUAL

Designação:

Preenchimento de valas escavadas para o assentamento de redes de água, esgoto, drenagem, 
energia elétrica, telefonia ou execução de fundações rasas e compactação manual.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Procedimentos de Execução:

O reaterro deverá ser executado através da superposição de camadas de 0,20 a 0,40 m de 
espessura que deverão ser apiloadas após o lançamento no interior da vala.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico, definido pela geometria da 
vala.

4.1.3.4.2.9 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100mm

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica, de coloração branca, com diâmetro de 100 mm, destinado 
a conduzir esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila), com juntas do tipo soldável ou do tipo elástico 
(com anel de borracha), sendo aplicado tanto enterrado quanto aparente, possui várias 
vantagens: durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das 
juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não poderão exceder a 1,5 m de altura.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.1.3.4.2.10 CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, 125mm,PVC

Conceito:

Elemento em PVC rígido destinado a captação de águas pluviais provenientes de telhados, fixado 
ao madeiramento do telhado por meio de suportes de PVC ou zincados.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, cor bege pérola, com 3 metros 
de comprimento, com declividade de 0,5%, permite a coleta de água de 94 m² de área do telhado.

Utilização:

Em instalações prediais de águas pluviais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 10844/89 - Instalações prediais de 
águas pluviais.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado na horizontal em local plano e bem nivelado para evitar 
deformações permanentes. 

4.1.3.4.3 TANQUE SÉPTICO

4.1.3.4.3.1 ESCAVAÇÃO ATÉ1,5m

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

4.1.3.4.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1,5m ATÉ4,00m

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e 
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
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resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

4.1.3.4.3.3 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO14X19X39cm

Conceito:

Elemento vazado com forma paralelepipedal, possuindo furos prismáticos ou cilíndricos 
perpendiculares às faces que os contém e dimensões nominais.

Características:

Material fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado a temperatura 
adequada, sem vitrificação e com dimensões uniformes. Suporta outras cargas verticais além da 
do seu próprio peso, compondo o arcabouço estrutural da edificação, pode ser classificado em 
comum e especial.

Utilização:

Em execução de alvenaria com função estrutural.

Inspeção e Recebimento:

As suas dimensões, planeza das faces e desvio em relação ao esquadro deverão ser 
determinadas de acordo com à Norma NBR 7171 - Bloco cerâmico para alvenaria.
A resistência à compressão será avaliada de acordo com a Norma NBR 6461- Bloco cerâmico 
para alvenaria - verificação da resistência à compressão.
Deverá apresentar uniformidade na cor e não possuir defeitos sistemáticos de trincas, quebras, 
superfícies irregulares e deformações.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado coberto, protegidos da chuva, em pilhas não superiores a 1,5 
m de altura e de preferência, próximo ao local de transporte vertical ou de uso.

4.1.3.4.3.4 LAJE PREFABRICADA
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Conceito:

Elemento composto de vigotas pré-fabricadas em concreto armado, espaçadas por blocos de 
enchimento capeados com uma camada de concreto, formando o sistema estrutural.

Características:

Sistema estrutural onde entre nervuras de concreto armado ou concreto protendido se colocam 
elementos intermediários, pré-fabricados de concreto normal ou leve, simples ou armado, 
cerâmicos ou sílicos-calcáreos, solidários com as nervuras e capazes de resistir aos esforços de 
compressão oriundos da flexão. O capeamento de concreto deverá ser com gravilhão e a 
armadura de distribuição, fácil manuseio e montagem, despensando taipal.

Utilização:

Em pisos, coberturas, forros e terraços.

Inspeção eRecebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 6119/80 - Cálculoe Execução de 
LajesMistas.
Deverá ser verificado se as vigotas e os blocos não apresentam trincas nem fissuras e se o 
desenho de fornecimento do fabricante confere com os desenhos das plantas de formas do 
projeto estrutural quanto à direção das nervuras e o valor do carregamento variável previsto para 
a laje.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é o metro quadrado.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado sobre cavaletes, caibros ou vigotas, assentadosem terreno 
firme. A descarga dos elementos deverá ser feita por equipamentomecânico.

4.1.3.4.3.5 CHAPISCO  EM PAREDE TRAÇO 1:3 ( CIMENTO IAREIA).

Designação:

Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, 
aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a 
camada de revestimento.

Recomendações:

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, 
predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm.

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície 
irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base.

Quando a superfície for extremamente lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, é 
aconselhável apiloar, ou jatear areia antes chapiscar.
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O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá 
ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização.
Para o preparo da base, recomenda-se:

- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e 
nivelamento, fixadas pela especificação da normabrasileira.

- - Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó,graxas, óleos, 
eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar 
aaderência.

- - Os processos para limpeza da base poderão ser osseguintes:

- 1- Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar 
jato de água sobpressão.

- 2- Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser 
efetuada utilizando-se os seguintesprocessos:

- a) escovar, utilizando piaçaba por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico (30 g 
de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica,enxaguando, em seguida, com água 
limpa emabundância;

- b) saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% de 
concentração), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida, com água limpa 
emabundância;

- c) empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento 
mecânico ou jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar 
comprimido ou lavagem comágua;

- d) escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa 
em abundância.

- - Quando a base apresentar elevada absorção deverá ser suficientemente pré- molhada.
Uso de mão-de-obra habilitada.

- Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual(EPI).

Procedimentos de Execução:

Molhar a superfície a chapiscar.

A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

4.1.3.4.3.6 REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO1:3
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Designação:

Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do chapisco, propiciando uma 
superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento 
final.

Recomendações:

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.
A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base de epóxi, 
borracha clorada, poliuretano ou for suscetível a alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão máxima < 1,2 mm.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado. Deverá possuir 
textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá estar de acordo com a decoração 
especificada.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma 
tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. 
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira  ou  cacos  planos  de  material  
cerâmico,  usando-se  para   tanto,  argamassa idêntica      a       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.
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

4.1.3.4.3.7 LEITO FILTRANTE – CI BRITA NO 4

4.1.3.4.8REATERRO MANUAL

Designação:

Preenchimento de valas escavadas para o assentamento de redes de água, esgoto, drenagem, 
energia elétrica, telefonia ou execução de fundações rasas e compactação manual.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O reaterro deverá ser executado através da superposição de camadas de 0,20 a 0,40 m de 
espessura que deverão ser apiloadas após o lançamento no interior da vala.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico, definido pela geometria da 
vala.

4.1.3.4.3.9 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100mm

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica, de coloração branca, com diâmetro de 100 mm, destinado 
a conduzir esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila), com juntas do tipo soldável ou do tipo elástico 
(com anel de borracha), sendo aplicado tanto enterrado quanto aparente, possui várias 
vantagens: durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das 
juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019

195 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não poderão exceder a 1,5 m de altura.

4.1.3.4.4 VENTILAÇÃO

4.1.3.4.4.1 JOELHO 45°, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN50mm

Conceito:

Conexão em PVC branco, com diâmetro de 40 mm, que permite mudança de direção da 
tubulação de esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.3.4.4.2 JOELHO 90°, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50mm

Conceito:

Conexão em PVC branco, com diâmetro de 40 mm, que permite mudança de direção da 
tubulação de esgoto sanitário.

Características:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado, possui várias vantagens: 
durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em local protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor 
excessivo em prateleiras ou gavetas.

4.1.3.4.4.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA LISAI ESGOTO PREDIALDN=
50mm

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica, de coloração branca, com diâmetro de 50 mm, destinado 
a conduzir esgoto sanitário.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila), com juntas do tipo soldável ou do tipo elástico 
(com anel de borracha), sendo aplicado tanto enterrado quanto aparente, possui várias 
vantagens: durabilidade, facilidade de instalação, elevada resistência química, estanqueidade das 
juntas.

Utilização:

Em instalações prediais de esgotos sanitários.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 5688/77 - Tubos e conexões de PVC 
rígido para esgoto predial e ventilação.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não poderão exceder a 1,5 m de altura.

4.1.4 – RED 10m³ h =6m

4.1.4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M.

Designação:

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto 
executivo.

Recomendações:

Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e
cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 
redes públicas.
As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e 
veículos, passeios, logradouros públicos.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Demarcar a vala conforme projeto.
A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de 
4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que 
irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da natureza do terreno. Em solos menos 
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas dependerá da 
resistência das tábuas utilizadas e da profundidade daescavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques 
em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da 
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico definido pela geometria da 
vala.

4.1.4.2 - FORMA DE TÁBUAS DE PINHO, UTILIZAÇÃO 4VEZES

Designação:

Execução de forma de tábuas de pinho de 3ª de 1" x 12", para estruturas de concreto armado.

Recomendações:

Deverá ser inspecionada a madeira a ser utilizada para as formas, não sendo recomendado o seu 
uso, se o concreto for aparente.
As tábuas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas, e 
aplainadas na face em contato com a massa de concreto para que a desforma seja fácil.
Os painéis das formas deverão ser formados de tábuas de 2,5 cm de espessura com dimensões 
a depender do projeto. As tábuas deverão ser ligadas por sarrafos de 2,5x10,0 cm, de 2,5x15,0 
cm ou por caibros de 7,5x7,5 cm ou 7,5x10,0 cm ou ainda por placas de madeira compensada 
ligadas por sarrafos ou caibros. Esses painéis servirão para taipal das lajes, faces de vigas, 
pilares, paredes e fundações.
Após a colocação da forma e verificação de todos os componentes do sistema, deverá ser feita 
uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as 
superfícies do concreto.
A forma deverá ter um vão livre que dependerá da pressão exercida pelo concreto fresco e da 
espessura da madeira.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Montar a forma sobre pontaletes colocados a espaços regulares correspondentes ao vão livre 
adotado para a forma. Fixar os apoios da forma com pregos, de preferência 18x27.
Pintar as formas com desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto à 
forma e facilitar a desforma.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

4.1.4.3 - ARMADURA DE AÇO CA- 60, INCLUSIVE CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS FÔRMAS, PARA FUNDAÇÕES 
ESUPERESTRUTURAS

Designação:

Confecção das armaduras e colocação nas formas.

Recomendações:

O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com 
ferros de outro diâmetro.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019

199 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 
reduzindo-se as perdas.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados 
a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando- se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.

A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser 
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o quilograma

4.1.4.4 - ARMADURA DE AÇO CA- 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS NAS FORMAS, PARA FUNDAÇÕES 
ESUPERESTRUTURAS.

Designação:

Confecção das armaduras e colocação nas fôrmas.

Recomendações:

O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com 
ferros de outro diâmetro.

Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 
reduzindo-se as perdas.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies 
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies
resistentes e afastadas dostrabalhadores.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Procedimentos de Execução:

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados 
a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando- se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.

A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser 
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o quilograma.

4.1.4.5 - CONCRETO SIMPLES 20 MPA, LANÇADO EADENSADO

Designação:

Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado 
graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas 
propriedades ao concreto.

Recomendações:

Para a fabricação do concreto deverão ser, atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654 
- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655
- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - 
classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto 
armado.

Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito 
funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base a resistência característica à 
compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema 
de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a 
estrutura.
Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações:

� Resistência característica à compressão que se pretendeatender;

� Tipo, classe e marca docimento;

� Condição decontrole;

� Características físicas dosagregados;

� Forma de medição dosmateriais;

� Idade dedesforma;

� Consumo de cimento porm³;

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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� Consistência medida através do "slump";

� Quantidades de cada material que será medido de cadavez;

� Tempo de início depega.

Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de 
cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223 - Determinação da consistência pelo 
abatimento do tronco de cone, sempre que:

� Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);

� Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duashoras;

� Houver troca deoperadores;

� Forem moldados corpos deprova;

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado 
para tal.

Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o concreto, recém-
produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de 
concreto e NBR 5738 - Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilíndricos ou 
prismáticos.

O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. Na falta de conhecimento 
laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min, desde que haja constante 
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.

O estudo de dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em 
condições semelhantes àquela da obra.

O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de 
marca, tipo ou classe do cimento, assim como, na procedência e qualidade dos agregados e 
demais materiais.

Procedimentos de Execução:

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos 
materiais, em função do tipo de equipamento:

yyy) Betoneira de eixo inclinado semcarregador:

zzz) - cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; aaaa)

 - todo o agregadograúdo;

bbbb) -cimento;

cccc) - adição se houver; dddd) - agregado miúdo; eeee) - águarestante.

ffff)b) Betoneira de eixo inclinado com carregador:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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gggg) - cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; hhhh)

 - 50% do agregadograúdo;

iiii) - agregado miúdo total; jjjj) - cimento;

kkkk) - adição, sehouver;

llll) - restante do agregado graúdo; mmmm) - restante de água.

nnnn) c) Betoneira de eixo horizontal:

oooo) - o carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo 
inclinado com carregador, itemb.

pppp) O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, 
podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t =k.D^(½), sendo k = 90 e 120 para 
betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, 
emmetro.

qqqq) É importante que o concreto seja misturado até perfeitahomogeneização não 
devendo, na prática, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para as betoneiras de 
eixo inclinado de usocomum.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico.

4.1.4.6 - REATERROMANUAL

Designação:

Preenchimento de valas escavadas para o assentamento de redes de água, esgoto, drenagem, 
energia elétrica, telefonia ou execução de fundações rasas e compactação manual.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

O reaterro deverá ser executado através da superposição de camadas de 0,20 a 0,40 m de 
espessura que deverão ser apiloadas após o lançamento no interior da vala.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico, definido pela geometria da
vala.

4.1.4.7 – ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50, INCLUSO PINTURA COM FUNDO 
ANTI- OXIDANTE 1I25DEGRAUS

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Designação:

Usada em locais de acesso restrito como reservatórios elevados de prédios, barriletes e outros 
onde só é permitido o acesso de pessoas autorizadas. Ocupa menos espaço do que outros tipos 
de escada e são protegidas por guarda-corpos.

Recomendações:

Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Procedimentos de Execução:

Os montantes devem ser fixados na parede a cada 3 m (três metros), podendo os degraus ser 
fixados diretamente na parede ou no próprio montante. As extremidades superiores dos 
montantes deverão ultrapassar 1 m (um metro) a superfície que se deseja atingir e ser dobradas 
para baixo. Caso a escada possua os degraus fixados diretamente na parede, na parte mais alta 
deverá existir um balaústre que permita o apoio do trabalhador.

Unidade de Medição:

Para fins de preparo, a unidade de medição é a unidade.

4.1.4.8- LIMPEZA FINAL DA OBRA

Designação:

Limpeza geral da área construída, incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção 
de detritos.

Recomendações:

O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e todas 
as superfícies estiverem polidas.
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. Lavar com água 
e detergente as superfícies laváveis.
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, 
metais, ferragens e vidros.
O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, 
colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente.

Unidade de Medição:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

4.1.4.9 - CERCA COM ESTACAS PRÉ-FABRICADAS DECONCRETO

Designação:

Execução de fechamento com mourões pré-fabricados de concreto e tela de arame farpado.

Recomendações:

Os mourões devem ter seção (10x10) cm. O espaçamento entre os mourões deve ser de 1,80m, 
altura útil de 2,00m e altura total de 2,50m, com escoras a cada 12,60m Uso de mão-de-obra 
habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Deverão ser escavados no solo cavas com 50 cm de profundidade, espaçadas de 2,50 m.
Os mourões de concreto pré-fabricados devem ser colocados aprumados e alinhados para 
permitir o fechamento com tela de arame até a altura de 2,00 m.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

4.1.4.10 - TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"

Conceito:

Elemento em plástico, forma cilíndrica de coloração branca, com diâmetro de 2", destinado a 
conduzir água potável.

Características:

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) não plastificado.
Os tubos roscáveis, por terem maiores espessura de parede, possuem maior resistência, contra 
eventuais choques ou impactos que possam ocorrer em instalações aparentes. Além disso, o 
sistema roscável facilita a desmontagem e remanejamento da instalação nos casos de redes 
provisórias. Suporta pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a) a 20º C.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rígido 
para instalações prediais de água fria, NBR 5626/82 - Instalações prediais de água fria e NBR 
5680/77 - Tubos de PVC rígido - Dimensões - Padronização.
Deverá apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que 
possam afetar sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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O tubo deverá trazer marcado de forma visível, indelével e abreviada:
a) marca ou identificação dofabricante;
b) diâmetro nominal emmilímetros;
c) o tipo detubo;
d) o número daNBR.
No transporte deverá ser evitado o manuseio violento, grandes flexões, colocação dos tubos em 
balanço, contato dos tubos com peças metálicas e saliências. No descarregamento deverá ser 
evitado o lançamento de tubos ao solo.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular a unidade de compra é o metro.

Armazenamento:

O material deverá ser protegido dos raios solares (radiação UV) e do calor excessivo. O local de 
armazenamento deverá ser plano e bem nivelado para evitar deformações permanentes nos 
tubos.
Os tubos deverão ser arrumados na posição horizontal em terreno firme e uniforme (sem 
saliência). As pilhas não
poderão exceder a 1,5 m de altura. 

4.1.4.11 - TÊ DE AÇO GALVANIZADO,2"

Conceito:

Conexão de aço galvanizado com diâmetro de 2", que permite a derivação da tubulação.

Características:

A conexão é do tipo classe média, com baixo teor de carbono, submetido a pressão de teste de 
5000 kPa.
Para dar resistência à corrosão, a conexão de aço carbono é galvanizada pelo processo de 
imersão a quente em zinco fundido, no qual o zinco reage com a superfície do aço formando uma 
camada muito aderente e de difícil remoção. “Fabricada a partir de chapas ou lingotes de aço, e 
também designada como conexão de “Ferro Galvanizado” ou de “ Aço Carbono ".

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas ASTM A-197, ASTM A-234 e a ISO R-7
e PB, e não deverá sofrer choques mecânicos que possam causar danos à superfície 
galvanizada.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em prateleiras ou gavetas.

4.1.4.13 – CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 10.000LITROS

Conceito:

Recipiente fabricado em fibra de vidro, comumente conhecido como caixa d'água, de dimensões 
e volumes padronizados, geralmente colocados em residências.

Características:

O reservatório é fabricado com mistura de fibra de vidro, em presença de água, podendo ser 
adicionados outros componentes, objetivando:
a) reservar água para as horas de consumomáximo;
b) suprir os usuários durante a interrupção no abastecimentopúblico;
c) distribuir as pressões nas instalações de água dosprédios.

Utilização:

Em instalações hidráulicas prediais.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 14799. As caixas e tampas 
deverão se apresentar sem rachaduras, trincas ou quebramentos, não devendo ser aceitas as 
unidades que apresentem defeitos de fabricação ou estragos e/ou avarias, devido ao manuseio e 
transporte. A tampa deverá ajustar-se perfeitamente à borda superior da caixa, vedando a caixa 
de forma completa e total.
Os reservatórios e as tampas devem trazer marcados de forma indelével a marca do fabricante e 
o volume nominal (em litros).

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado, em terreno plano, firme e isento de objetos que possam 
danifica-las, e com a abertura para baixo. Podem ser formadas pilhas em formato de pirâmide ou 
paralelas, com no máximo 5 caixas da mesma capacidade. Os reservatórios armazenados sobre 
paletes, para movimentação por empilhadeira, devem ter a sua altura máxima de pilha limitada.

4.1.4.14 - TORNEIRA DE BÓIA EM COBRE, 50 mm(2")

Conceito:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Elemento controlador do fluxo de entrada de água num reservatório, utilizando uma boia que se 
desloca com a variação do nível de água, fechando completamente a entrada da água, ao atingir 
um determinado nível.

Características:

O material consiste em uma haste de metal, tendo em uma de suas extremidades uma esfera oca 
flutuante de cobre e na outra extremidade dispositivo para vedação da passagem da água.

Utilização:

Em instalações prediais de água.

Inspeção eRecebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 10137 - Torneira deboia para 
reservatórios prediais.

A esfera (boia) deverá estar bem vedada, para evitar a passagem de água para seu interior oco. 
A solda entre as duas calotas deverá ser contínua e uniforme.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em embalagem plástica, longe de fonte de calor.

4.1.4.14 - FLANGE COM SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, 2"

Conceito:

Conexão de aço galvanizado com dimensão de 2", que permite a fixação da tubulação às 
paredes ou fundo de reservatórios.

Características:

A conexão é do tipo classe média, com baixo teor de carbono, submetido a pressão de teste de 
5000 kPa.
Para dar resistência à corrosão, a conexão de aço carbono é galvanizada pelo processo de 
imersão a quente em zinco fundido, no qual o zinco reage com a superfície do aço formando uma 
camada muito aderente e de difícil remoção. Fabricada a partir de chapas ou lingotes de aço, e 
também designada como conexão de "Ferro Galvanizado" ou de " Aço Carbono ".

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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O material deverá atender às especificações das Normas ASTM A-197, ASTM A-234 e a ISO R-7
e PB, e
não deverá sofrer choques mecânicos que possam causar danos à superfície galvanizada.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em prateleiras ou gavetas.

4.1.4.15 - LUVA DE AÇO GALVANIZADO,2"

Conceito:

Conexão de aço galvanizado com dimensão de 2", que permite a emenda e redução de diâmetro 
da tubulação.

Características:

A conexão é do tipo classe média, com baixo teor de carbono, submetido a pressão de teste de 
5000 kPa.
Para dar resistência à corrosão, a conexão de aço carbono é galvanizada pelo processo de 
imersão a quente em zinco fundido, no qual o zinco reage com a superfície do aço formando uma 
camada muito aderente e de difícil remoção. Fabricada a partir de chapas ou lingotes de aço, e 
também designada como conexão de "Ferro Galvanizado" ou de " Aço Carbono ".

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas ASTM A-197, ASTM A-234 e a ISO R-7
e PB, e não deverá sofrer choques mecânicos que possam causar danos à superfície 
galvanizada.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em prateleiras ou gavetas.

4.1.4.16 - JOELHO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 50 mm(2")

Designação:

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Conexão em aço galvanizado com diâmetro de 50 mm ou 2” , que permite mudança de direção 
da tubulação.

Recomendações:

Caso necessário, executar os cortes dos tubos e lixamento das suas pontas para retirada das 
rebarbas.
As extremidades das tubulações deverão ser mantidas tamponadas com "plugs ou caps" durante 
a execução, sendo o tamponamento retirado apenas na ocasião do assentamento das peças.
Não será permitido o uso de rolhas, madeiras, papéis ou estopas para vedação de extremidades 
e pontos de espera dos aparelhos sanitários. As passagens de tubos por furos ou aberturas nas 
estruturas de concreto armado deverão ser executadas antes da concretagem e com folga 
suficiente, para que as tubulações não sejam afetadas pela dilatação e/ou outros esforços 
estruturais.
As tubulações só poderão ser embutidas nas estruturas, quando tal fato for previsto no projeto 
estrutural.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de Execução:

Limpar as pontas dos tubos e o interior das bolsas do joelho, colocando-se os anéis de vedação 
corretos. Passar o lubrificante apropriado nas pontas dos tubos e introduzi-los, com cuidado nas 
bolsas da conexão, para evitar que os anéis se desloquem das ranhuras. Deverá ser conferido se 
os tubos ficaram totalmente encaixados nas bolsas do joelho.

Unidade de Medição:

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em prateleiras.

4.1.4.17 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 2" COMASSENTAMENTO

Conceito:

Dispositivo destinado a estabelecer, controlar e bloquear a descarga de líquidos em tubulações.

Características:

Material que apresenta corpo, castelo e haste com ligas de cobre, possuindo movimento retilíneo 
da peça de vedação. Este tipo de registro não fornece vedação total e é usado apenas quando a 
instalação hidráulica precisa de manutenção,devendo funcionar completamente aberto ou 
fechado, apresentando reduzida perda de carga quando totalmenteaberto.

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações da Norma NBR 10072/77 - Registro de Gaveta de 
Liga de Cobre para Instalações Hidráulicas Prediais e apresentar marcação permanente com os 
seguintes dados: nome ou marca do fabricante, diâmetro nominal, número desta norma.
O corpo do registro deverá se apresentar bem usinado, sem rebarbas ou irregularidades. A 
gaveta deverá ajustar-se perfeitamente no assento proporcionando completa vedação. A haste 
deverá movimentar-se de forma uniforme não exigindo esforços para abrir ou fechar 
completamente o registro.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em pilhas em local protegido. Para evitar quedas, é 
aconselhável que as pilhas sejam formadas em local dotado de piso pavimentado ou constituído
de um estrado de madeira (pallets).

4.1.4.18 - NÍPEL DUPLO DE AÇO GALVANIZADO, 2" COM ASSENTAMENTO

Conceito:

Conexão de aço galvanizado com diâmetro de 2”, que permite a ligação dos aparelhos ao ponto 
de alimentação.

Características:

A conexão é do tipo classe média, com baixo teor de carbono, submetido a pressão de teste de 
5000 kPa.
Para dar resistência à corrosão, a conexão de aço carbono é galvanizada pelo processo de 
imersão a quente em zinco fundido, no qual o zinco reage com a superfície do aço formando uma 
camada muito aderente e de difícil remoção. Fabricada a partir de chapas ou lingotes de aço, e 
também designada como conexão de "Ferro Galvanizado" ou de " Aço Carbono ".

Utilização:

Em instalações prediais de água fria.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas ASTM A-197, ASTM A-234 e a ISO R-7
e PB, e não deverá sofrer choques mecânicos que possam causar danos à superfície 
galvanizada.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Armazenamento:

O material deverá ser armazenado em prateleiras ou gavetas.

5 INSTALAÇÕES CONTRAINCÊNDIO

5.1 EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC, CAP 8kg

Conceito:

Aparelho carregado com pó químico seco destinado ao combate de princípio de incêndio de 
classes A, B ou C, colocado em pontos estratégicos de edificações.

Características:

O recipiente deve ser de construção resistente e fabricado em material metálico. Sua capacidade 
deve ser tal que possa conter integralmente a carga nominal do agente extintor (pó químico) 
projetada pelo fabricante. Deve ser composto de válvulas, mangueira, indicador de pressão, 
dispositivo de sustentação e alça de manuseio.
Pintado na cor vermelha, deve apresentar um quadro contendo instruções quanto ao tipo, 
fabricante etc.

Utilização:

Como meio de combate a incêndio em equipamentos elétricos e líquidos inflamáveis.

Inspeção e Recebimento:

O material deverá atender às especificações das Normas NBR 12693 - Sistemas de proteção por 
extintores de incêndio e NBR 10721 - Extintores de incêndio com carga de pó químico.

Unidade de Compra:

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra é a unidade.

Armazenamento:

O material deverá ser armazenado antes de sua colocação nos locais indicados no projeto, sobre 
estrado de madeira, verticalmente, protegido contra impactos que possam danificá-lo.

6.1 – EQUIPAMENTOS - CAPACIDADE 1500LITROS.

6.1.1 - TANQUE PARA RECEPÇÃO DE LEITE 1500L, EM AÇO INOX AISI 304 COM FILTRO 
EBOMBA.

Tanque para recepção, de formato retangular, construído em aço inoxidável, com tampa e 
passador.
Finalidade: Receber o leite e filtrar;
Capacidade: 1500 Litros;

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Acabamento: Sanitário interno e externo, filtro de linha de aço inox para acoplar a bomba 
centrífuga ( com elemento filtrante em nylon), bomba centrífuga sanitária, Construída: Em aço 
inoxidável;
Finalidade: Bombeamento de produto frio;
Potência: 02 CV; Sucção: Macho SMS; Recalque: Macho SMS;
Vedação: Em selo mecânico;
Capa: Construída em aço inoxidável
Acabamento: Sanitário interno e externo.

6.1.2 - CONJUNTO PARA PASTEURIZAÇÃO DELEITE.

Conjunto para pasteurização de leite, Temperatura de entrada do leite: 5ºC/28ºC, Com 
Capacidade para pasteurizar 5000 litros composto por: Com Saída para Padronizadora, 
Regeneração 80%, Tanque de equilíbrio, com formato cilíndrico vertical, construído em aço 
inoxidável, sendo: Sistema de boia em aço inoxidável, Entrada de produto Ø 2” tipo macho, Saída 
inferior Ø 2” tipo macho, Tampa superior, acabamento polido sanitário, Bomba Centrífuga 
sanitária construído totalmente em aço inoxidável, vedação do eixo através de selo mecânico, 
acoplada a motor elétrico.
Pasteurizador a placas
Com capacidade para pasteurizar 1000 litros de leite, composto por pedestal revestido em aço 
inoxidável, placas corrugadas em aço inoxidável AISI 316 , guarnições em borracha de ENCAIXE 
06 tirantes de aperto para fixação dos feixes das placas, blocos separados entre as seções e 
termômetros, retardador tubular para 16 segundos.
Sistema gerador de água quente
Para gerar e fornecer água quente ao pasteurizador, composto por: válvula pneumática tipo on/off 
para controle de vazão de vapor, válvulas de bloqueio, filtro de vazão de vapor, filtro para vapor, 
válvula de retenção, purgador termo-dinâmico, injetor de vapor em aço inoxidável, tanque de 
expansão em aço inoxidável, válvulas de dreno e alimentação de água, tubulação e conexões 
inoxidável para interligação entre este sistema do pasteurizador, By-pass para passagem de 
vapor.
Bomba Centrífuga p/ água quente
Tipo monobloco, construída em ferro fundido, acionada por motor elétrico, com vedação especial 
em viton.

6.1.3 - MESA EM AÇOINOX

Construída em aço inox AISI 304
Medidas: 2,0m comp. X 1,0m larg. X 0,90m alt. ,com rodízio, borda e dreno.

6.1.4 - BATEDEIRA DE MANTEIGA EM AÇO INOX AISI304

Formato: cilíndrico horizontal, construída totalmente em aço inoxidável;
Finalidade: Transformação de creme em manteiga;
Capacidade: 50Kg;
Bojo: em aço inoxidável;
Estrutura : Reforçada em perfil “U” em aço inoxidável;
Tampa: Hermética articulável com vedação em borracha sanitária; válvula de alivio; 
Acionamento: Mecânico por dois jogos de polias de alumínio interligadas através de correia 
acoplada ao motor elétrico de 2 (duas) velocidades, sendo uma para bater o produto e a outra 
para lavar.
Acabamento: Interno jateado e externo polido sanitário

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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6.1.5 - BALANÇA ELETRÔNICA DE BANCADA CÉLULA DECARGA

Ls 10, 11 Kg , sensibilidade 2 Kg

6.1.6 -PAPELEIRA

Papeleira plástica, porta toalha.

6.1.7 – SABONETEIRA

Saboneteira plástica com recipiente para detergente líquido.

6.1.8 – LAVATÓRIO DEMÃOS

Em aço inoxidável AISI 304, de uma via (para uma pessoa por vez); Construído em aço inox 
polido, sem a saboneteira, acionamento por válvula de pedal ( uma via).

6.1.9 – LAVATÓRIO DEBOTAS

Construído em aço inox AISI 304, para uma pessoa por vez, com acionamento de água por 
válvula de pedal.

6.1.10 – PIA INOX – Em açoinoxidável

Em aço inoxidável AISI 304, material higiênico e fácil de ser limpo, altamente resistente a 
corrosões.

6.1.11- BANCADA INOX

Mesa / Bancada Comercial Para Manipulação em Aço Inoxidável AISI 304 - 2 metros 
(200x70x80cm), material higiênico e fácil de ser limpo, altamente resistente a corrosões.

6.1.12- REFRIGERADOR

Refrigerador 240 litros com 01 porta, na cor branca;.

6.1.13 - ACIDÍMETRO DORNIC0-100

Para medir a acidez do leite. Acidez normal de 15° a 18°C. Composto por:
Reservatório de plástico para armazenar a solução dornic, bureta de vidro com graduação até 
100ºD.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ACIDIMETRO DORNIC COMPLETO:

a) Frasco em polietileno cap. 500 mL com base de pláticoduro;
b) Sifão ( mangueira desilicone);
c) Bureta de vidro faixa azul graduada °D escala 0 -100°D (grauDornic);
d) Bico gotejador.

SOLUÇÕES DE VIDRARIAS QUE ACOMPANHAM:
a) 1 litro de Solução Dornic = Hodróxido de Sódio N/9 0,11N;

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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b) 100 mL de solução de fenolftaleína a 1% S/I(alcoólica);
c) Becker;
d) Pipeta graduada cap. 100mL;
e) Frasco conta gotas parafenolftaleína.

6.1.14- ACIDÍMETRO SALUT (COMPLETO)

Aparelho para analisar o leite, também conhecida com Pistola de Alizarol. Verifica se o leite esta 
ácido na fazenda produtora ou na recepção do leite pela indústria, utilizando Álcool de Alizarol de 
78°.

6.1.15 – DETERGENTE ALCALINO EMBALAGEM DE 5LITROS

Detergente ácido utilizado para limpeza das linhas e equipamentos de processamento industrial 
de leite.

6.1.16 – DETERGENTE ÁCIDO EMBALAGEM DE 5LITROS

Detergente ácido utilizado para limpeza das linhas e equipamentos de processamento industrial 
de leite

6.1.17 – KIT ESCOVAS PARATANQUE

Escova saída de tanque expansão, escova tanque expansão s/ cabo, cabo p/ escova tanque de 
expansão.

6.1.18- EMBALADEIRA DE LEITE

Embaladeira de leite em sachê de 1000 ml, completa, 1000 litros/hora, com datador, lâmpada UV, 
fotocélula, em aço inox AISI 304.

6.1.19 – CHILLER Unidade resfriadora delíquido

Capacidade: 30000 Kcal/h; Compressor: 1 x MT36; Tipo: Hermético;
Voltagem: Trif 220/ ou 380V; Bomba d’água: 1 CV; Condensação: a “ar”
Evaporador: Trocador a placas brazado;
Controle de temperatura: central eletrônica digital;
Pressão de trabalho: 2 a 4 Bar

Temperatura máxima de condensação: 38°C; Temperatura de trabalho: 1,5°C; Temperatura 
de evaporação :5°C;
Fluído: refrigerante ecológico ou R22

6.1.20 – DESNATADEIRAELÉTRICA

De formato cilíndrico vertical, construída em aço inoxidável AISI 304, sendo:
Finalidade: Desnatar leite;
Capacidade: 1000 litro/h;

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Carcaça da máquina em alumínio com pintura branca, sanitária; Boia para regular saída de leite 
em aço inoxidável;
Bica do creme em aço inoxidável; Bojo da máquina em aço inoxidável;
Pés da máquina em alumínio com pintura branca sanitária; Base do tambor em aço inoxidável;
Capa da base em aço, inoxidável; Porca do tambor em bronze; Rosca esquerda;
Anel de vedação de borracha;
Potência: motor de 1CV.
Sistema de rolamento: importado em fibra, foi desenvolvido para suportar alta temperatura de 
250°C em alto giro.
Acabamento: polido interno e externo.

6.1.21 – SELADORA PI POTE DE MANTEIGA COM DUASMATRIZES

75 mm/120 mm

6.1.22 – TANQUE DE EXPANSÃO RESFRIADOR DE LEITE, capacidade entre1950
a 2050 litros

Resfriador de expansão direta aberto, duas ordenhas, classe 2 BII, construção sanitária, 
totalmente em aço inoxidável AISI 304, conforme DAS 53 do MAPA; que atende todas as 
exigências do IN 51 e 62 do MAPA, formato cilíndrico vertical, com parede dupla e isolamento em 
poliuretano injetado, com espessura mínima de 50 mm, livre de CFC, fornecido com:

� Agitador em aço inoxidável, com motor-redutor acoplado de 32 rpm,monofásico
� Tampa em aço inoxidável, articulada.

� Régua para controle denível
� Saída com válvula borboleta em aço inoxidável diâmetro 51 mmSMS
� Pésreguláveis
� Unidade condensadora hermética, com mais eficiência e menor consumo de energia, 

1x4,00hp –mono/tri
� Painel de controle eletromecânico com termômetro digital incorporado nacaixa elétrica 

com proteção contra transientes relê de mínima e máxima tensão, protetor de sobre 
corrente e falsafase.

6.1.23 – TANQUE PARA DESNATE COM TAMPA EVÁLVULA

De formato cilíndrico vertical, construído em aço inoxidável AISI-304;
Capacidade: 50 litros;
Finalidade: Mandar o leite para a desnatadeira, com válvula e tampa.

6.1.24 – CÂMARA PARA RESFRIAMENTO EMISOPAINEL

Câmara fria completa com 4,00 x 3,00 para 10° até 0°C, estrutura em isopainéis 100mm dupla 
face (paredes e teto), conjunto frigorífico completo e painéis elétrico.

6.1.25 – GERADOR DEVAPOR

Capacidade de produção de vapor (Temp. água 20°C): 432 Kg vapor/hora; Capacidade de 
produção de vapor ( Temp. água 60°C): 450 Kg vapor/hora; Combustível: Óleo diesel;
Consumo de combustível para produção máxima: 37,0 L/h (à plena carga);

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Motor: 2 CV;
Produção de calor: 286848 Kcal/h;
Pressão de trabalho: de 65 a 195 P.S.I; Potência absorvida na rede: 1,95 KW/ 2,7 KVA; 
Temperatura Média de Saída dos Gases: 250°C; Teste Hidrostático: 300 PSI – teste tubular; 
Eficiência Térmica: 85%.

6.1.26 – 04 METROS LINEARES DE CHAMINÉ COM CHAPÉU CHINÊS PARAO GERADOR 
DE VAPOR

6.1.27 – TANQUE DE ÁGUA PARA O GERADOR DEVAPOR

6.1.28 – TANQUE DE ÓLEO PARA O GERADOR DEVAPOR

6.1.29 - COMPRESSOR DE AR 50LITROS

Compressor de ar, capacidade 175 litros - Compressor 175 220 v 2 HP 175 Litros

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
Arquivos fornecidos também em CD – ROM OU ARQUIVO DIGITAL

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QTD PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL %

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 2.186,72 0,24
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 0,00 2.186,72 0,24
1.1.1 74209/1 / Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 8,00 273,34 2.186,72 0,24

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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SINAPIBA 
- C

2 CONSTRUÇÃO CIVIL 402.661,16 44,97
2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 402.661,16 44,97
2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 7.965,94 0,89

2.1.1.1
72213 / 
SINAPIBA 
- C

Limpeza manual geral com remocao de cobertura 
vegetal m2 770,40 3,64 2.804,26 0,31

2.1.1.2
74077/3 / 
SINAPIBA 
- C

Locacao convencional de obra, através de gabarito de 
tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 
3 vezes.

m2 770,40 6,70 5.161,68 0,58

2.1.2 ABRIGO GERADOR DE VAPOR 0,00 15.144,32 1,69
2.1.2.1 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA 0,00 2.400,53 0,27

2.1.2.1.1
73965/8 / 
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento m3 2,04 80,32 163,85 0,02

2.1.2.1.2
74053/2 / 
SINAPIBA 
- C

Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada 
com argamassa traco 1:8 (cimento e areia) m3 2,04 350,13 714,27 0,08

2.1.2.1.3
84220 / 
SINAPIBA 
- C

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em 
chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 
2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, 
montagem e desmontagem - exclusive escoramento)

m2 14,96 31,69 474,08 0,05

2.1.2.1.4
73942/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento 
/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 12,50 8,32 104,00 0,01

2.1.2.1.5
74254/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 42,98 8,69 373,50 0,04

2.1.2.1.6
73972/1 / 
SINAPIBA 
- C

Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem 
lancamento m3 0,82 460,57 377,67 0,04

2.1.2.1.7
74157/4 / 
SINAPIBA 
- C

Lancamento/aplicacao manual de concreto em 
fundacoes m3 0,82 105,51 86,52 0,01

2.1.2.1.8
55835 / 
SINAPIBA 
- C

Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente m3 2,00 53,32 106,64 0,01

2.1.2.2 PAREDES E PAINÉIS 0,00 1.867,92 0,21

2.1.2.2.1
87465 / 
SINAPIBA 
- C

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área 
líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

m2 37,18 50,24 1.867,92 0,21

2.1.2.3 ESQUADRIAS 0,00 3.241,32 0,36

2.1.2.3.1 2385 / 
ORSE - C

Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro dn 2 1/2", 
e verticais dn 1 1/4"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 
12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc

m2 9,10 331,71 3.018,56 0,34

2.1.2.3.2
73937/3 / 
SINAPIBA 
- C

Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, 
assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) m2 2,00 111,38 222,76 0,02

2.1.2.4 REVESTIMENTO 0,00 1.063,33 0,12
2.1.2.4.1 REVESTIMENTO EXTERNO 0,00 562,53 0,06

2.1.2.4.1.
1

5995 / 
SINAPIBA 
- C

Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), 
espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa m2 37,18 15,13 562,53 0,06

2.1.2.4.2 REVESTIMENTO INTERNO 0,00 500,80 0,06

2.1.2.4.2.
1

5995 / 
SINAPIBA 
- C

Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), 
espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa m2 33,10 15,13 500,80 0,06

2.1.2.5 PINTURA 0,00 2.480,83 0,28
2.1.2.5.1 PINTURA EXTERNA 0,00 1.321,01 0,15

2.1.2.5.1.
1

2296 / 
ORSE - C

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de 
textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica 
convencional

m2 37,18 35,53 1.321,01 0,15

2.1.2.5.2 PINTURA INTERNA 0,00 1.159,82 0,13

2.1.2.5.2.
1

2298 / 
ORSE - C

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com 
lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador 
acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para interiores

m2 33,10 35,04 1.159,82 0,13

2.1.2.6 PISO 0,00 891,50 0,1

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.1.2.6.1
73919/4 / 
SINAPIBA 
- C

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), 
espessura 7cm, preparo manual m2 10,00 43,08 430,80 0,05

2.1.2.6.2
73922/4 / 
SINAPIBA 
- C

Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento 
liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa m2 10,00 46,07 460,70 0,05

2.1.2.7 COBERTURA 0,00 3.198,89 0,36

2.1.2.7.1
72110 / 
SINAPIBA 
- C

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 
12m, fornecimento e montagem, nao sendo 
considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os 
servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de 
cobertura e a pintura de acabamento

m2 16,66 78,72 1.311,48 0,15

2.1.2.7.2 003036 / 
CAR - C

Fornecimento de telhas metálica trapezoidal na 
espessura 0,43 na cor natural com isolamento acústico 
40 mm feito com isopor, medindo 6.000 x 1.000 mm, 
incluíndo serviços e fornecimento de parafusos 
autobrocantes sextavado de 1'1/2 na espessura 1/4 com 
borracha e arruelas.

m2 16,66 113,29 1.887,41 0,21

2.1.3 ABRIGO GERADOR DE ENERGIA 0,00 16.349,31 1,83
2.1.3.1 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA 0,00 2.693,50 0,3

2.1.3.1.1
73965/8 / 
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento m3 2,28 80,32 183,13 0,02

2.1.3.1.2
74053/2 / 
SINAPIBA 
- C

Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada 
com argamassa traco 1:8 (cimento e areia) m3 2,28 350,13 798,30 0,09

2.1.3.1.3
84220 / 
SINAPIBA 
- C

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em 
chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 
2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, 
montagem e desmontagem - exclusive escoramento)

m2 16,72 31,69 529,86 0,06

2.1.3.1.4
73942/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento 
/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 13,94 8,32 115,98 0,01

2.1.3.1.5
74254/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 48,04 8,69 417,47 0,05

2.1.3.1.6
73972/1 / 
SINAPIBA 
- C

Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem 
lancamento m3 0,92 460,57 423,72 0,05

2.1.3.1.7
74157/4 / 
SINAPIBA 
- C

Lancamento/aplicacao manual de concreto em 
fundacoes m3 0,92 105,51 97,07 0,01

2.1.3.1.8
55835 / 
SINAPIBA 
- C

Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente m3 2,40 53,32 127,97 0,01

2.1.3.2 PAREDES E PAINÉIS 0,00 2.050,80 0,23

2.1.3.2.1
87465 / 
SINAPIBA 
- C

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área 
líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

m2 40,82 50,24 2.050,80 0,23

2.1.3.3 ESQUADRIAS 0,00 2.748,99 0,31

2.1.3.3.1 2385 / 
ORSE - C

Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro dn 2 1/2", 
e verticais dn 1 1/4"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 
12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc

m2 7,28 331,71 2.414,85 0,27

2.1.3.3.2
73937/3 / 
SINAPIBA 
- C

Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, 
assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) m2 3,00 111,38 334,14 0,04

2.1.3.4 REVESTIMENTO 0,00 1.235,21 0,14
2.1.3.4.1 REVESTIMENTO EXTERNO 0,00 649,38 0,07

2.1.3.4.1.
1

5995 / 
SINAPIBA 
- C

Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), 
espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa m2 42,92 15,13 649,38 0,07

2.1.3.4.2 REVESTIMENTO INTERNO 0,00 585,83 0,07

2.1.3.4.2.
1

5995 / 
SINAPIBA 
- C

Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), 
espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa m2 38,72 15,13 585,83 0,07

2.1.3.5 PINTURA 0,00 2.881,70 0,32
2.1.3.5.1 PINTURA EXTERNA 0,00 1.524,95 0,17

2.1.3.5.1.
1

2296 / 
ORSE - C

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de 
textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica 

m2 42,92 35,53 1.524,95 0,17

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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convencional
2.1.3.5.2 PINTURA INTERNA 0,00 1.356,75 0,15

2.1.3.5.2.
1

2298 / 
ORSE - C

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com 
lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador 
acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para interiores

m2 38,72 35,04 1.356,75 0,15

2.1.3.6 PISO 0,00 1.069,80 0,12

2.1.3.6.1
73919/4 / 
SINAPIBA 
- C

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), 
espessura 7cm, preparo manual m2 12,00 43,08 516,96 0,06

2.1.3.6.2
73922/4 / 
SINAPIBA 
- C

Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento 
liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa m2 12,00 46,07 552,84 0,06

2.1.3.7 COBERTURA 0,00 3.669,31 0,41

2.1.3.7.1
72110 / 
SINAPIBA 
- C

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 
12m, fornecimento e montagem, nao sendo 
considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os 
servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de 
cobertura e a pintura de acabamento

m2 19,11 78,72 1.504,34 0,17

2.1.3.7.2 003036 / 
CAR - C

Fornecimento de telhas metálica trapezoidal na 
espessura 0,43 na cor natural com isolamento acústico 
40 mm feito com isopor, medindo 6.000 x 1.000 mm, 
incluíndo serviços e fornecimento de parafusos 
autobrocantes sextavado de 1'1/2 na espessura 1/4 com 
borracha e arruelas.

m2 19,11 113,29 2.164,97 0,24

2.1.4 ÁREA ADMINISTRATIVA 0,00 86.435,71 9,65
2.1.4.1 FUNDAÇÃO/ ESTRUTURA 0,00 13.608,39 1,52

2.1.4.1.1
73965/8 / 
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento m3 10,55 80,32 847,38 0,09

2.1.4.1.2
74053/2 / 
SINAPIBA 
- C

Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada 
com argamassa traco 1:8 (cimento e areia) m3 10,55 350,13 3.693,87 0,41

2.1.4.1.3
84220 / 
SINAPIBA 
- C

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em 
chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 
2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, 
montagem e desmontagem - exclusive escoramento)

m2 77,34 31,69 2.450,90 0,27

2.1.4.1.4
73942/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento 
/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 69,34 8,32 576,91 0,06

2.1.4.1.5
74254/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 347,00 8,69 3.015,43 0,34

2.1.4.1.6
73972/1 / 
SINAPIBA 
- C

Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem 
lancamento m3 4,22 460,57 1.943,61 0,22

2.1.4.1.7
74157/4 / 
SINAPIBA 
- C

Lancamento/aplicacao manual de concreto em 
fundacoes m3 4,22 105,51 445,25 0,05

2.1.4.1.8
55835 / 
SINAPIBA 
- C

Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente m3 11,91 53,32 635,04 0,07

2.1.4.2 PAREDES E PAINÉIS 0,00 12.365,59 1,38

2.1.4.2.1
87465 / 
SINAPIBA 
- C

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área 
líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

m2 184,29 50,24 9.258,73 1,03

2.1.4.2.2 10663 / 
ORSE - C

Fornecimento e colocação de divisória para sanitário, h= 
1,80m (neocom system ou similar) m2 9,00 147,06 1.323,54 0,15

2.1.4.2.3 10664 / 
ORSE - C

Porta para divisória, h=1.80m (neocom system ou 
similar) - Fornecimento un 7,00 245,09 1.715,63 0,19

2.1.4.2.4 9253 / 
ORSE - C Assentamento de porta para divisória un 7,00 9,67 67,69 0,01

2.1.4.3 VERGA 0,00 330,50 0,04

2.1.4.3.1
83901 / 
SINAPIBA 
- C

Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa 
(preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de 
pinho 3a

m 14,10 23,44 330,50 0,04

2.1.4.4 ESQUADRIAS 0,00 12.803,83 1,43

2.1.4.4.1 1837 / 
ORSE - C

Porta em aluminio, de correr ou abrir, cega(chapa lisa), 
com ferragens, cor fosca m2 14,49 562,70 8.153,52 0,91

2.1.4.4.2 4741 / Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 2,00 x 0.80 un 3,00 396,86 1.190,58 0,13
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ORSE - C m, trifel - linha 16 (ou similar), inclusive vidro

2.1.4.4.3 003074 / 
CAR - C

Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 1,00 x 0,80 
m, trifel - linha 16 (ou similar), inclusive vidro un 6,00 398,35 2.390,10 0,27

2.1.4.4.4 4642 / 
ORSE - C

Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo 
moldura/veneziana, incluso vidros m2 3,60 297,12 1.069,63 0,12

2.1.4.5 REVESTIMENTO 0,00 24.627,77 2,75
2.1.4.5.1 REVESTIMENTO EXTERNO 0,00 5.633,90 0,63

2.1.4.5.1.
1

5995 / 
SINAPIBA 
- C

Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), 
espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa m2 111,21 15,13 1.682,61 0,19

2.1.4.5.1.
2

2296 / 
ORSE - C

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de 
textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica 
convencional

m2 111,21 35,53 3.951,29 0,44

2.1.4.5.2 REVESTIMENTO INTERNO 0,00 18.993,87 2,12

2.1.4.5.2.
1

5995 / 
SINAPIBA 
- C

Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), 
espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa m2 100,70 15,13 1.523,59 0,17

2.1.4.5.2.
2

2298 / 
ORSE - C

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com 
lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador 
acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 
demãos de tinta pva latex convencional para interiores

m2 100,70 35,04 3.528,53 0,39

2.1.4.5.2.
3

87799 / 
SINAPIBA 
- C

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos 
de fachada (sem presença de vãos), espessura de 35 
mm. af_06/2014

m2 139,32 42,72 5.951,75 0,66

2.1.4.5.2.
4

3565 / 
ORSE - C

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 
cm, pei 5, linha hércules, cecrisa ou similar, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m2 139,32 57,35 7.990,00 0,89

2.1.4.6 PISO 0,00 6.148,37 0,69

2.1.4.6.1
73919/3 / 
SINAPIBA 
- C

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), 
espessura 4cm, preparo manual m2 60,45 25,54 1.543,89 0,17

2.1.4.6.2
73920/3 / 
SINAPIBA 
- C

Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 
(cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual m2 60,45 18,82 1.137,67 0,13

2.1.4.6.3 3565 / 
ORSE - C

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 
cm, pei 5, linha hércules, cecrisa ou similar, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m2 60,45 57,35 3.466,81 0,39

2.1.4.7 COBERTURA 0,00 16.551,26 1,85

2.1.4.7.1
72110 / 
SINAPIBA 
- C

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 
12m, fornecimento e montagem, nao sendo 
considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os 
servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de 
cobertura e a pintura de acabamento

m2 86,20 78,72 6.785,66 0,76

2.1.4.7.2 003036 / 
CAR - C

Fornecimento de telhas metálica trapezoidal na 
espessura 0,43 na cor natural com isolamento acústico 
40 mm feito com isopor, medindo 6.000 x 1.000 mm, 
incluíndo serviços e fornecimento de parafusos 
autobrocantes sextavado de 1'1/2 na espessura 1/4 com 
borracha e arruelas.

m2 86,20 113,29 9.765,60 1,09

2.1.5 ÁREA DE PRODUÇÃO 0,00 116.795,85 13,04
2.1.5.1 ALVENARIA DE CONTENÇÃO E ATERRO 0,00 1.085,28 0,12

2.1.5.1.1
79517/1 / 
SINAPISE 
- C

Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 0,48 27,41 13,16 0

2.1.5.1.2
89458 / 
SINAPISE 
- C

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, 
(espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com 
área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando 
palheta. af_12/2014

m2 5,60 59,72 334,43 0,04

2.1.5.1.3
93205 / 
SINAPIBA 
- C

Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com 
utilização de blocos canaleta. af_03/2016 m 8,00 26,62 212,96 0,02

2.1.5.1.4 2518 / 
ORSE - C

Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de 
base, compactado manualmente a 95% do pn, com 
placa vibratória

m3 15,58 33,68 524,73 0,06

2.1.5.2 FUNDAÇÃO / ESTRUTURA 0,00 23.093,02 2,58
2.1.5.2.1 SAPATAS 0,00 4.003,80 0,45
2.1.5.2.1. 73965/8 / Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo m3 18,23 75,40 1.374,54 0,15
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1 SINAPISE 
- C

esgotamento/escoramento

2.1.5.2.1.
2

73964/6 / 
SINAPISE 
- C

Reaterro de vala com compactação manual m3 13,30 42,61 566,71 0,06

2.1.5.2.1.
3

74007/1 / 
SINAPISE 
- C

Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ 
reaproveitamento 10 x. m2 11,20 26,03 291,54 0,03

2.1.5.2.1.
4

74254/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 72,90 8,69 633,50 0,07

2.1.5.2.1.
5

73972/1 / 
SINAPISE 
- C

Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem 
lancamento m3 2,10 446,48 937,61 0,1

2.1.5.2.1.
6

74157/4 / 
SINAPISE 
- C

Lancamento/aplicacao manual de concreto em 
fundacoes m3 2,10 95,19 199,90 0,02

2.1.5.2.2 SUPERESTRUTURA 0,00 19.089,22 2,13

2.1.5.2.2.
1

84220 / 
SINAPIBA 
- C

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em 
chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 
2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, 
montagem e desmontagem - exclusive escoramento)

m2 192,10 31,69 6.087,65 0,68

2.1.5.2.2.
2

74254/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 611,60 8,69 5.314,80 0,59

2.1.5.2.2.
3

73942/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento 
/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 217,40 8,32 1.808,77 0,2

2.1.5.2.2.
4

73972/1 /
SINAPISE 
- C

Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem 
lancamento m3 10,80 446,48 4.821,98 0,54

2.1.5.2.2.
5

74157/3 / 
SINAPIBA 
- C

Lancamento/aplicacao manual de concreto em 
estruturas m3 10,80 97,78 1.056,02 0,12

2.1.5.3 PAREDES E PAINÉIS 0,00 7.191,35 0,8

2.1.5.3.1
87465 / 
SINAPIBA 
- C

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área 
líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

m2 143,14 50,24 7.191,35 0,8

2.1.5.4 VERGA 0,00 145,33 0,02

2.1.5.4.1
83901 / 
SINAPIBA 
- C

Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa 
(preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de 
pinho 3a

m 6,20 23,44 145,33 0,02

2.1.5.5 ESQUADRIAS 0,00 9.780,79 1,09

2.1.5.5.1 1835 / 
ORSE - C

Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo 
moldura/veneziana, com ferragens, exclusive vidros, cor 
fosca

m2 14,12 380,46 5.372,10 0,6

2.1.5.5.2
72117 / 
SINAPIBA 
- C

Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m2 4,80 115,54 554,59 0,06

2.1.5.5.3 001749 / 
CAR - C

Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 2,00 x 
1,00m, trifel - linha 16 (ou similar), inclusive vidro un 4,00 478,78 1.915,12 0,21

2.1.5.5.4 4744 / 
ORSE - C

Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 0,60 x 0,60 
m, trifel - linha 16 (ou similar) un 2,00 145,38 290,76 0,03

2.1.5.5.5 003074 / 
CAR - C

Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 1,00 x 0,80 
m, trifel - linha 16 (ou similar), inclusive vidro un 2,00 398,35 796,70 0,09

2.1.5.5.6 000006 / 
CAR - C

Fornecimento e instalação de tela em aço inox AISI 304, 
malha 18 (1,15 mm), fio 32 m2 9,60 88,70 851,52 0,1

2.1.5.6 REVESTIMENTO 0,00 32.471,80 3,63
2.1.5.6.1 REVESTIMENTO EXTERNO 0,00 6.246,38 0,7

2.1.5.6.1.
1

5995 / 
SINAPIBA 
- C

Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), 
espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa m2 123,30 15,13 1.865,53 0,21

2.1.5.6.1.
2

2296 / 
ORSE - C

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de 
textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica 
convencional

m2 123,30 35,53 4.380,85 0,49

2.1.5.6.2 REVESTIMENTO INTERNO 0,00 26.225,42 2,93

2.1.5.6.2.
1

87779 / 
SINAPISE 
- C

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada 
manualmente em panos de fachada com presençade 

m2 244,80 49,78 12.186,14 1,36
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vãos, espessura de 35 mm. af_06/2014

2.1.5.6.2.
2

3565 / 
ORSE - C

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 
cm, pei 5, linha hércules, cecrisa ou similar, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m2 244,80 57,35 14.039,28 1,57

2.1.5.7 PISO 0,00 13.900,60 1,55

2.1.5.7.1
73919/3 / 
SINAPIBA 
- C

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), 
espessura 4cm, preparo manual m2 91,69 25,54 2.341,76 0,26

2.1.5.7.2
73922/1 / 
SINAPISE 
- C

Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento 
liso espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa m2 18,20 49,71 904,72 0,1

2.1.5.7.3
73920/3 / 
SINAPIBA 
- C

Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 
(cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual m2 73,49 18,82 1.383,08 0,15

2.1.5.7.4 3565 / 
ORSE - C

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 
cm, pei 5, linha hércules, cecrisa ou similar, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m2 40,61 57,35 2.328,98 0,26

2.1.5.7.5 10826 / 
ORSE - C

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30,0 x 18,0 
cm, e=12mm, linha industrial_gressitl, gail, cor cincza 
claro, ref. 6832_1000 ou similar, aplicado com 
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m2 32,88 175,12 5.757,95 0,64

2.1.5.7.6 10827 / 
ORSE - C

Rodapé em placa extrudada, linha industrial_gressit, 
gail, dim. 300x120x9mm, ref.: 4706_1000 ou similar, 
aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado

m 23,30 50,82 1.184,11 0,13

2.1.5.8 COBERTURA 0,00 29.127,68 3,25

2.1.5.8.1
72110 / 
SINAPISE 
- C

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 
12m, fornecimento e montagem, nao sendo 
considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os 
servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de 
cobertura e a pintura de acabamento

m2 159,70 69,10 11.035,27 1,23

2.1.5.8.2 003036 / 
CAR - C

Fornecimento de telhas metálica trapezoidal na 
espessura 0,43 na cor natural com isolamento acústico 
40 mm feito com isopor, medindo 6.000 x 1.000 mm, 
incluíndo serviços e fornecimento de parafusos 
autobrocantes sextavado de 1'1/2 na espessura 1/4 com 
borracha e arruelas.

m2 159,70 113,29 18.092,41 2,02

2.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 52.906,87 5,91

2.1.6.1 4889 / 
ORSE - C Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 82,98 28,64 2.376,55 0,27

2.1.6.2 001912 / 
CAR - C

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de 
areia espessura 10,00 cm,  rejuntado com argamassa de 
cimento e areia traço 1:3 (cimento e areia) inccluindo 
meio fio de concreto pré- moldado, dimensões 
12x15x30x100cm , rejuntado com argamassa de 
cimento e areia traço 1:4, incluindo escavação e 
reaterro.

m2 509,05 67,40 34.309,97 3,83

2.1.6.3 8245 / 
ORSE - C

Mureta em alvenaria, h=0,35m revestida c/ pedra 
miracema - (padrão cehop), inclusive fundação m2 12,57 237,17 2.981,23 0,33

2.1.6.4 3557 / 
ORSE - C

Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com 
chumbadores para fixação em alvenaria m 1,20 57,81 69,37 0,01

2.1.6.5 10891 / 
ORSE - C

Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo 
galvanizado 2",  com barra quadrada de 3/4" na vertical 
e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e 
dobradiças

m2 7,20 504,37 3.631,46 0,41

2.1.6.6 10234 / 
ORSE - C Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 61,74 18,42 1.137,25 0,13

2.1.6.7 9290 / 
ORSE - C

Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 
1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 
3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho

m2 1,80 210,34 378,61 0,04

2.1.6.8
74143/1 / 
SINAPIBA 
- C

Cerca com mouroes de concreto, reto, 15x15cm, 
espacamento de 3m, cravados 0,5m, escoras de 
10x10cm nos cantos, com 12 fios de arame de aco 
ovalado 15x17

m 112,20 56,67 6.358,37 0,71

2.1.6.9
9537 / 
SINAPISE 
- C

Limpeza final da obra m2 770,40 2,16 1.664,06 0,19

2.1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 59.207,36 6,61
2.1.7.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 0,00 1.753,14 0,2
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2.1.7.1.1
84158 / 
SINAPIBA 
- C

Bucha / arruela aluminio 14mm cj 4,00 1,90 7,60 0

2.1.7.1.2 003492 / 
CAR - C Bengala para eletroduto 1.1/4" un 1,00 20,37 20,37 0

2.1.7.1.3 10793 / 
ORSE - C

Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, 
p/eletroduto un 58,00 10,71 621,18 0,07

2.1.7.1.4
83386 / 
SINAPIBA 
- C

Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao un 1,00 8,88 8,88 0

2.1.7.1.5
74043/3 / 
SINAPIBA 
- C

Condulete pvc 5 entradas 3/4 sem tampa, fornecimento 
e instalacao un 24,00 28,06 673,44 0,08

2.1.7.1.6
83462 / 
SINAPIBA 
- C

Condulete pvc 6 entradas 3/ 4 sem tampa, fornecimento 
e instalacao un 10,00 28,48 284,80 0,03

2.1.7.1.7 8996 / 
ORSE - C

Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , 
sem tampa (modelos: c,e,lb,ll,lr), tigre ou similar un 4,00 17,23 68,92 0,01

2.1.7.1.8
91908 / 
SINAPIBA 
- C

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm 
(1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje -
fornecimento e instalação. af_12/2015

un 1,00 15,33 15,33 0

2.1.7.1.9 372 / 
ORSE - C

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
32mm (1") un 6,00 2,57 15,42 0

2.1.7.1.1
0

373 / 
ORSE - C

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
40mm (1 1/4") un 2,00 3,75 7,50 0

2.1.7.1.1
1

371 / 
ORSE - C

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
25mm (3/4") un 18,00 1,65 29,70 0

2.1.7.2 ACESSÓRIOS USO GERAL 0,00 1.020,34 0,11

2.1.7.2.1 700 / 
ORSE - C Arruela de pressão 1/4" - Fornecimento e instalação un 4,00 9,46 37,84 0

2.1.7.2.2 001476 / 
CAR - C

Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-4
(fischer ou similar) un 230,00 2,83 650,90 0,07

2.1.7.2.3 001475 / 
CAR - C

Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-6
(fischer ou similar) un 75,00 2,88 216,00 0,02

2.1.7.2.4 11039 / 
ORSE - C

Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm -
fornecimento e colocação un 71,00 0,56 39,76 0

2.1.7.2.5 11039 / 
ORSE - C

Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,8 x 45mm -
fornecimento e colocação un 4,00 0,56 2,24 0

2.1.7.2.6 002030 / 
CAR - C

Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 2,9 x 25mm -
fornecimento e colocação und 230,00 0,32 73,60 0,01

2.1.7.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 0,00 24.459,33 2,73

2.1.7.3.1
91924 / 
SINAPIBA 
- C

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 115,40 1,83 211,18 0,02

2.1.7.3.2
92979 / 
SINAPIBA 
- C

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 
450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 88,00 6,12 538,56 0,06

2.1.7.3.3
91926 / 
SINAPIBA 
- C

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 4.919,30 3,47 17.069,97 1,91

2.1.7.3.4
92985 / 
SINAPIBA 
- C

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 
450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 28,60 21,27 608,32 0,07

2.1.7.3.5
91928 / 
SINAPIBA 
- C

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 127,05 4,91 623,82 0,07

2.1.7.3.6
91930 / 
SINAPIBA 
- C

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 138,50 5,83 807,46 0,09

2.1.7.3.7
92989 / 
SINAPIBA 
- C

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 
450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 114,40 40,21 4.600,02 0,51

2.1.7.4 CAIXA DE PASSAGEM - SOBREPOR 0,00 110,25 0,01

2.1.7.4.1 9516 / 
ORSE - C Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm un 7,00 15,75 110,25 0,01

2.1.7.5 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO 0,00 1.405,64 0,16

2.1.7.5.1 001165 / 
CAR - C

Fornecimento e Instalção de Interruptor paralelo de 1 
tecla un 2,00 12,05 24,10 0

2.1.7.5.2
72331 / 
SINAPIBA 
- C

Interruptor simples de embutir 1 tecla, sem placa -
fornecimento e instalacao un 15,00 11,54 173,10 0,02
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2.1.7.5.3 001846 / 
CAR - C Placa para 1 função un 39,00 2,33 90,87 0,01

2.1.7.5.4 001847 / 
CAR - C placa para 1 função redonda un 2,00 1,29 2,58 0

2.1.7.5.5 3402 / 
ORSE - C Interruptor 02 seções simples un 2,00 15,20 30,40 0

2.1.7.5.6 003553 / 
CAR - C Tomada hexagonal (NBR 14136), de embutir, 2P+T 10A un 39,00 27,81 1.084,59 0,12

2.1.7.6 DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR 0,00 3.147,08 0,35

2.1.7.6.1 9922 / 
ORSE - C Tomada hexagonal 2P + T, abnt, de sobrepor, 10 A un 14,00 13,12 183,68 0,02

2.1.7.6.2 3401 / 
ORSE - C Interruptor 01 seção simples un 6,00 9,20 55,20 0,01

2.1.7.6.3 001848 / 
CAR - C placa para 1 função retangular un 2,00 2,49 4,98 0

2.1.7.6.4 003325 / 
CAR - C Placa para 2 funções retângulares und 2,00 2,57 5,14 0

2.1.7.6.5 10909 / 
ORSE - C Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete un 20,00 5,20 104,00 0,01

2.1.7.6.6 003232 / 
CAR - C Tomada Blindada 3P+T 125A un 12,00 232,84 2.794,08 0,31

2.1.7.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 0,00 2.637,25 0,29

2.1.7.7.1
93667 / 
SINAPIBA 
- C

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a -
fornecimento e instalação. af_04/2016 un 13,00 77,51 1.007,63 0,11

2.1.7.7.2 7874 / 
ORSE - C Disjuntor termomagnetico tripolar 150 a, padrão nem din un 1,00 427,57 427,57 0,05

2.1.7.7.3 450 / 
ORSE - C

Disjuntor termomagnetico tripolar  16 a, padrão din 
(europeu - linha branca) un 1,00 99,89 99,89 0,01

2.1.7.7.4 9723 / 
ORSE - C

Disjuntor termomagnetico tripolar  25 a, padrão din 
(europeu - linha branca) un 1,00 81,02 81,02 0,01

2.1.7.7.5 11432 / 
ORSE - C

Disjuntor tripolar 90 a, padrão din (  linha branca ), 
ref.:siemens 3vt1710- 2dc36-0aa0 ou similar. un 1,00 644,93 644,93 0,07

2.1.7.7.6
93653 / 
SINAPIBA 
- C

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a -
fornecimento e instalação. af_04/2016 un 30,00 12,12 363,60 0,04

2.1.7.7.7
93654 / 
SINAPIBA 
- C

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a -
fornecimento e instalação. af_04/2016 un 1,00 12,61 12,61 0

2.1.7.8 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 0,00 3.405,57 0,38

2.1.7.8.1
91856 / 
SINAPIBA 
- C

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para 
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m 73,05 8,75 639,19 0,07

2.1.7.8.2
72934 / 
SINAPIBA 
- C

Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") 
fornecimento e instalacao m 407,15 5,83 2.373,68 0,27

2.1.7.8.3
72935 / 
SINAPIBA 
- C

Eletroduto de pvc flexivel corrugado 1.1/2" fornecimento 
e instalacao m 47,60 7,40 352,24 0,04

2.1.7.8.4
91836 / 
SINAPIBA 
- C

Eletroduto flexível corrugado, pvc, 2"  para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 4,80 8,43 40,46 0

2.1.7.9 ELETRODUTO PVC ROSCA 0,00 2.912,66 0,33

2.1.7.9.1 001487 / 
CAR - C Abraçadeira Galvanizada tipo cunha de 1" un 52,00 3,86 200,72 0,02

2.1.7.9.2 001861 / 
CAR - C Abraçadeira Galvanizada tipo cunha de 1 1/4" un 18,00 3,86 69,48 0,01

2.1.7.9.3 001488 / 
CAR - C Abraçadeira Galvanizada tipo cunha de 3/4" un 157,00 3,31 519,67 0,06

2.1.7.9.4 003602 / 
CAR - C

Abraçadeira galvanizada tipo unha 1'' - fornecimento e 
instalação un 1,00 8,65 8,65 0

2.1.7.9.5 003605 / 
CAR - C

Abraçadeira galvanizada tipo unha 3/4'' - fornecimento e 
instalação un 1,00 2,73 2,73 0

2.1.7.9.6 354 / 
ORSE - C Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 47,45 11,57 549,00 0,06

2.1.7.9.7 355 / 
ORSE - C Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 19,90 14,40 286,56 0,03

2.1.7.9.8 352 / 
ORSE - C Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") m 2,00 7,74 15,48 0

2.1.7.9.9 353 / 
ORSE - C Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 136,70 9,22 1.260,37 0,14
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2.1.7.10 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 0,00 13.688,10 1,53
2.1.7.10.
1

003458 / 
CAR - C Luminária Led TD 51  2x18W un 34,00 308,82 10.499,88 1,17

2.1.7.10.
2

617 / 
ORSE - C

Luminária dupla, decorativa, p/ postes de até 3,0m, em 
alumínio preto, marca dominó(ou similar), ref.: 20401-
ip55

un 7,00 75,44 528,08 0,06

2.1.7.10.
3

83473 / 
SINAPIBA 
- C

Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d 
= 75mm c/ 1 luminaria para lampada incandescente -
fornecimento e instalacao

un 7,00 311,21 2.178,47 0,24

2.1.7.10.
4

8662 / 
ORSE - C

Soquete ou bocal de porcelana e27 de tempo, ref.mt-
2233, marca decorlux ou similar un 7,00 9,39 65,73 0,01

2.1.7.10.
5

001870 / 
CAR - C Soquete ou bocal de porcelana G13 de tempo un 30,00 8,87 266,10 0,03

2.1.7.10.
6

003626 / 
CAR - C Soquete ou bocal de plastico R 17 un 4,00 37,46 149,84 0,02

2.1.7.11 LÂMPADA FLUORESCENTE 0,00 291,06 0,03

2.1.7.11.
1

93045 / 
SINAPISE 
- C

Lâmpada fluorescente espiral branca 45 w, base e27 -
fornecimento e instalação un 7,00 41,58 291,06 0,03

2.1.7.12 LÂMPADA LED 0,00 1.236,78 0,14
2.1.7.12.
1

003380 / 
CAR - C Refletor de Led 50w un 8,00 104,17 833,36 0,09

2.1.7.12.
2

003460 / 
CAR - C Lâmpada Tubular Led 18W un 4,00 27,43 109,72 0,01

2.1.7.12.
3

001877 / 
CAR - C Lâmpada tubular 22w un 30,00 9,79 293,70 0,03

2.1.7.13 MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO 0,00 849,34 0,09
2.1.7.13.
1

003487 / 
CAR - C Arame de aço zincando 12 awg kg 3,00 9,30 27,90 0

2.1.7.13.
2

2842 / 
ORSE - C Fornecimento de armação secundária 1 estribo un 3,00 21,20 63,60 0,01

2.1.7.13.
3

2838 / 
ORSE - C Fornecimento de alça preformada de alumínio un 2,00 17,32 34,64 0

2.1.7.13.
4

72250 / 
SINAPIBA 
- C

Cabo de cobre nu 10mm2 - fornecimento e instalacao m 2,00 8,46 16,92 0

2.1.7.13.
5

001640 / 
CAR - C Cinta para poste circular 150mm - fornecimento m 1,00 33,57 33,57 0

2.1.7.13.
6

83485 / 
SINAPIBA 
- C

Haste de aterramento em aço com 2,40 m de 
comprimento e dn = 5/8" revestida com baixa camada de 
cobre, sem conector

un 1,00 58,65 58,65 0,01

2.1.7.13.
7

2892 / 
ORSE - C Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 1,00 4,13 4,13 0

2.1.7.13.
8

003540 / 
CAR - C Parafuso Allen Com Cabeça Abaulada 12 X 50 un 1,00 4,82 4,82 0

2.1.7.13.
9

73783/1 / 
SINAPIBA 
- C

Poste concreto secao circular comprimento=5m carga 
nominal topo 100kg inclusive escavacao exclusive 
transporte - fornecimento e colocacao

un 1,00 601,87 601,87 0,07

2.1.7.13.
10

2953 / 
ORSE - C Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm un 2,00 1,62 3,24 0

2.1.7.14 QUADRO MEDIÇÃO COELBA 0,00 229,22 0,03
2.1.7.14.
1

001328 / 
CAR - C Caixa para medidor polifásico,padrão coelba m2 1,00 229,22 229,22 0,03

2.1.7.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA 0,00 2.061,60 0,23

2.1.7.15.
1

74131/7 / 
SINAPIBA 
- C

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa 
metalica, para 40 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, 
fornecimento e instalacao

un 1,00 996,59 996,59 0,11

2.1.7.15.
2

001879 / 
CAR - C

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa 
metalica, para 32 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento bifasico e neutro, 
fornecimento e instalacao

un 1,00 1.065,01 1.065,01 0,12

2.1.8 INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 47.855,80 5,34
2.1.8.1 ALIMENTAÇÃO 0,00 245,26 0,03
2.1.8.1.1 Alimentação - Metais 0,00 44,01 0
2.1.8.1.1.
1

3206 / 
ORSE - C Registro tipo esfera em pvc c/borboleta, d = 1/2" un 1,00 17,61 17,61 0

2.1.8.1.1.
2

90371 / 
SINAPIBA 
- C

Registro de esfera, pvc, roscável, 1/2", fornecido e 
instalado em ramal de água. af_03/2015 un 1,00 26,40 26,40 0

2.1.8.1.2 Alimentação - PVC misto soldável 0,00 31,09 0
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2.1.8.1.2.
1

72571 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc soldavel 90º agua fria 20mm - fornecimento e 
instalacao un 4,00 5,26 21,04 0

2.1.8.1.2.
2

6087 / 
ORSE - C

Fornecimento de colar de tomada de pvc, com travas e 
saída roscável, dn 1/2" un 1,00 10,05 10,05 0

2.1.8.1.3 Alimentação - PVC rígido roscável 0,00 3,16 0
2.1.8.1.3.
1

1216 / 
ORSE - C Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 0,28 11,27 3,16 0

2.1.8.1.4 Alimentação - PVC rígido soldável 0,00 167,00 0,02

2.1.8.1.4.
1

89376 / 
SINAPIBA 
- C

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, 
soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014_p

un 1,00 4,90 4,90 0

2.1.8.1.4.
2

89422 / 
SINAPIBA 
- C

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, 
soldável, dn 20mm x 1/2”, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

un 2,00 3,52 7,04 0

2.1.8.1.4.
3

72571 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc soldavel 90º agua fria 20mm - fornecimento e 
instalacao un 8,00 5,26 42,08 0

2.1.8.1.4.
4

89371 / 
SINAPIBA 
- C

Luva, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

un 4,00 4,74 18,96 0

2.1.8.1.4.
5

1488 / 
ORSE - C Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" un 1,00 37,56 37,56 0

2.1.8.1.4.
6

89401 / 
SINAPIBA 
- C

Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014_p

m 8,85 6,38 56,46 0,01

2.1.8.2 ÁGUA FRIA 0,00 13.110,58 1,46
2.1.8.2.1 Água fria - Aparelho 0,00 7.162,49 0,8
2.1.8.2.1.
1

2022 / 
ORSE - C Chuveiro simples de plástico 20mm - 1/2" un 2,00 44,37 88,74 0,01

2.1.8.2.1.
2

85095 / 
SINAPIBA 
- C

Ducha higienica manual 20mm x 1/2" un 5,00 90,28 451,40 0,05

2.1.8.2.1.
3

1344 / 
ORSE - C

Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão 
diâm = 1/2" un 2,00 15,61 31,22 0

2.1.8.2.1.
4

001132 / 
CAR - C Torneira para Jardim (Metal) 25mm x 3/4" un 10,00 24,51 245,10 0,03

2.1.8.2.1.
5

3695 / 
ORSE - C

Torneira cromada para pia de cozinha de parede, com 
articulador, 1/2" un 1,00 95,72 95,72 0,01

2.1.8.2.1.
6

86906 / 
SINAPIBA 
- C

Torneira cromada de mesa  20 mm para lavatório, 
padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 un 6,00 40,72 244,32 0,03

2.1.8.2.1.
7

86906 / 
SINAPIBA 
- C

Torneira cromada de mesa, 25 mm  para lavatório, 
padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 un 2,00 40,72 81,44 0,01

2.1.8.2.1.
8

86931 / 
SINAPIBA 
- C

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca - padrão médio, incluso engate flexível em 
plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. 
af_12/2013

un 5,00 406,45 2.032,25 0,23

2.1.8.2.1.
9

74050/1 / 
SINAPIBA 
- C

Pia aco inoxidavel 100x60cm com 1 cuba - fornecimento 
e instalacao un 2,00 235,58 471,16 0,05

2.1.8.2.1.
10

7286 / 
ORSE - C

Lavatório com bancada em granito branco fortaleza, e = 
2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, 
sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 7 cm, 
exclusive torneira, assentada.

un 4,00 661,55 2.646,20 0,3

2.1.8.2.1.
11

2147 / 
ORSE - C

Lavatório com bancada em granito branco florença ou 
bege ipanema, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de 
louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, 
torneira de pé em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, 
assentada.

un 1,00 774,94 774,94 0,09

2.1.8.2.2 Água fria - Metais 0,00 1.601,10 0,18
2.1.8.2.2.
1

8406 / 
ORSE - C

Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) deca ou 
similar un 2,00 69,36 138,72 0,02

2.1.8.2.2.
2

9500 / 
ORSE - C

Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha link, deca 
ou similar un 12,00 111,70 1.340,40 0,15

2.1.8.2.2.
3

1469 / 
ORSE - C

Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha 
standard c39 - ref 1416, deca ou similar un 2,00 60,99 121,98 0,01

2.1.8.2.3 Água fria - PVC Acessórios 0,00 419,49 0,05

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.1.8.2.3.
1

003909 /
CAR - C Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2" und 5,00 47,79 238,95 0,03

2.1.8.2.3.
2

86884 / 
SINAPISE 
- C

Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm -
fornecimento e instalação. af_12/2013 un 7,00 7,12 49,84 0,01

2.1.8.2.3.
3

3700 / 
ORSE - C Engate em pvc  30 cm, acabamento cromado un 5,00 26,14 130,70 0,01

2.1.8.2.4 Água fria - PVC misto soldável 0,00 28,64 0

2.1.8.2.4.
1

73644 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc soldavel com rosca 90º agua fria 20mmx1/2" 
- fornecimento e instalacao un 4,00 7,16 28,64 0

2.1.8.2.5 Água fria - PVC rígido soldável 0,00 3.630,73 0,41
2.1.8.2.5.
1

1051 / 
ORSE - C

Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ 
caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2" un 2,00 28,10 56,20 0,01

2.1.8.2.5.
2

1071 / 
ORSE - C

Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 25 x 20mm un 11,00 3,77 41,47 0

2.1.8.2.5.
3

1072 / 
ORSE - C

Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 32 x 25mm un 2,00 4,31 8,62 0

2.1.8.2.5.
4

1081 / 
ORSE - C

Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 40 x 32mm un 9,00 11,32 101,88 0,01

2.1.8.2.5.
5

1102 / 
ORSE - C Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un 2,00 13,99 27,98 0

2.1.8.2.5.
6

72573 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc soldavel 90º agua fria 25mm - fornecimento e 
instalacao un 26,00 5,82 151,32 0,02

2.1.8.2.5.
7

72575 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc soldavel 90º agua fria 32mm - fornecimento e 
instalacao un 22,00 6,97 153,34 0,02

2.1.8.2.5.
8

72577 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc soldavel 90º agua fria 40mm - fornecimento e 
instalacao un 10,00 11,05 110,50 0,01

2.1.8.2.5.
9

1143 / 
ORSE - C

Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  
diâm = 25 x 20mm un 9,00 7,65 68,85 0,01

2.1.8.2.5.
10

1144 / 
ORSE - C

Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  
diâm = 32 x 25mm un 10,00 8,48 84,80 0,01

2.1.8.2.5.
11

89356 / 
SINAPIBA 
- C

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014_p

m 58,30 18,21 1.061,64 0,12

2.1.8.2.5.
12

89403 / 
SINAPIBA 
- C

Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

m 55,82 12,45 694,96 0,08

2.1.8.2.5.
13

89448 / 
SINAPIBA 
- C

Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014 m 74,25 11,24 834,57 0,09

2.1.8.2.5.
14

1168 / 
ORSE - C Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 13,00 7,45 96,85 0,01

2.1.8.2.5.
15

1169 / 
ORSE - C Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un 3,00 8,91 26,73 0

2.1.8.2.5.
16

1170 / 
ORSE - C Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 7,00 15,86 111,02 0,01

2.1.8.2.6 Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão 0,00 268,13 0,03
2.1.8.2.6.
1

4964 / 
ORSE - C

Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 
20mm x 1/2" un 15,00 10,76 161,40 0,02

2.1.8.2.6.
2

4965 / 
ORSE - C

Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 
25mm x 3/4" un 8,00 11,62 92,96 0,01

2.1.8.2.6.
3

4968 / 
ORSE - C

Joelho de redução 90° soldável c/bucha de latão na 
bolsa central, d= 25 x 1/2" un 1,00 13,77 13,77 0

2.1.8.3 ESGOTO 0,00 33.477,88 3,74
2.1.8.3.1 Esgoto - Caixa de Passagem 0,00 4.796,24 0,54
2.1.8.3.1.
1

9375 / 
ORSE - C Caixa de gordura  "cg"  60 x 60 x 65cm un 2,00 518,96 1.037,92 0,12

2.1.8.3.1.
2

4883 / 
ORSE - C Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 7,00 482,97 3.380,79 0,38

2.1.8.3.1.
3

72289 / 
SINAPIBA 
- C

Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria -
execução un 1,00 377,53 377,53 0,04

2.1.8.3.2 Esgoto - PVC acessórios 0,00 902,79 0,1

2.1.8.3.2.
1

72292 / 
SINAPIBA 
- C

Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples -
fornecimento e instalação un 14,00 38,35 536,90 0,06

2.1.8.3.2. 1702 / Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, un 1,00 31,53 31,53 0

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2 ORSE - C saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado

2.1.8.3.2.
3

73951/1 / 
SINAPIBA 
- C

Sifao plastico para lavatorio ou pia tipo copo 1" - 1.1/2 -
fornecimento e instalacao un 7,00 25,56 178,92 0,02

2.1.8.3.2.
4

73951/2 / 
SINAPIBA 
- C

Sifao plastico para lavatorio ou pia tipo copo 1" - 2" -
fornecimento e instalacao un 2,00 24,80 49,60 0,01

2.1.8.3.2.
5

3676 / 
ORSE - C

Válvula em pvc para lavatório e tanque, cuba ou mictório 
1", acabamento branco un 7,00 11,76 82,32 0,01

2.1.8.3.2.
6

3678 / 
ORSE - C Válvula em pvc para pia, acabamento branco, 1" un 2,00 11,76 23,52 0

2.1.8.3.3 Esgoto - PVC 0,00 5.421,03 0,61
2.1.8.3.3.
1

1600 / 
ORSE - C

Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm 
= 40mm un 10,00 8,15 81,50 0,01

2.1.8.3.3.
2

1537 / 
ORSE - C Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 2,00 43,50 87,00 0,01

2.1.8.3.3.
3

72543 / 
SINAPIBA 
- C

Curva pvc longa 45º esgoto 100mm - fornecimento e 
instalacao un 1,00 48,87 48,87 0,01

2.1.8.3.3.
4

72559 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao un 3,00 9,46 28,38 0

2.1.8.3.3.
5

72561 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao un 8,00 10,86 86,88 0,01

2.1.8.3.3.
6

72556 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e 
instalacao un 7,00 21,36 149,52 0,02

2.1.8.3.3.
7

72560 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao un 4,00 10,28 41,12 0

2.1.8.3.3.
8

1672 / 
ORSE - C

Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ 
anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 7,00 13,80 96,60 0,01

2.1.8.3.3.
9

1564 / 
ORSE - C

Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm = 100 x 100mm un 3,00 37,78 113,34 0,01

2.1.8.3.3.
10

1559 / 
ORSE - C

Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm = 50 x 50mm un 1,00 16,00 16,00 0

2.1.8.3.3.
11

1607 / 
ORSE - C

Luva em  pvc rígido soldável, para esgoto secundário, 
diâm = 40mm un 14,00 6,65 93,10 0,01

2.1.8.3.3.
12

72628 / 
SINAPIBA 
- C

Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalacao un 70,00 14,19 993,30 0,11

2.1.8.3.3.
13

72630 / 
SINAPIBA 
- C

Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalacao un 54,00 7,16 386,64 0,04

2.1.8.3.3.
14

72631 / 
SINAPIBA 
- C

Luva pvc esgoto 75mm - fornecimento e instalacao un 8,00 10,87 86,96 0,01

2.1.8.3.3.
15

1528 / 
ORSE - C

Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, 
d = 150 mm m 1,50 47,66 71,49 0,01

2.1.8.3.3.
16

1527 / 
ORSE - C

Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, 
d = 100 mm m 67,04 29,44 1.973,66 0,22

2.1.8.3.3.
17

1524 / 
ORSE - C

Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, 
d =  40 mm m 8,40 11,89 99,88 0,01

2.1.8.3.3.
18

1525 / 
ORSE - C

Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, 
d =  50 mm m 43,95 16,76 736,60 0,08

2.1.8.3.3.
19

1526 / 
ORSE - C

Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, 
d =  75 mm m 7,66 25,91 198,47 0,02

2.1.8.3.3.
20

1170 / 
ORSE - C Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm un 2,00 15,86 31,72 0

2.1.8.3.4 Esgoto - Unidade de tratamento 0,00 5.554,96 0,62
2.1.8.3.4.
1 SUMIDOURO 0,00 1.041,61 0,12

2.1.8.3.4.
1.1

79517/1 / 
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 4,71 29,20 137,53 0,02

2.1.8.3.4.
1.2

79517/2 / 
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual em solo, prof. maior que 1,5m ate 
4,00 m m3 0,31 46,73 14,49 0

2.1.8.3.4.
1.3

73998/9 / 
SINAPIBA 

Alvenaria de blocos de concreto vedacao 14x19x39cm, 
espessura 14cm, assentados com argamassa traco m2 6,60 47,81 315,55 0,04

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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- C 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), com junta de 10mm

2.1.8.3.4.
1.4

4254 / 
ORSE - C

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, 
intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco 
cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

m2 1,77 139,23 246,44 0,03

2.1.8.3.4.
1.5

73964/6 / 
SINAPIBA 
- C

Reaterro de vala com compactação manual m3 2,54 45,70 116,08 0,01

2.1.8.3.4.
1.6

73873/2 / 
SINAPIBA 
- C

Leito filtrante - forn.e enchimento c/ brita no. 4 m3 0,90 170,84 153,76 0,02

2.1.8.3.4.
1.7

72295 / 
SINAPIBA 
- C

Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e 
instalação un 1,00 12,33 12,33 0

2.1.8.3.4.
1.8

74165/4 / 
SINAPIBA 
- C

Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes -
fornecimento e instalacao m 1,00 45,43 45,43 0,01

2.1.8.3.4.
2 FILTRO ANAERÓBIO 0,00 2.288,81 0,26

2.1.8.3.4.
2.1

79517/1 / 
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 4,71 29,20 137,53 0,02

2.1.8.3.4.
2.2

79517/2 / 
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual em solo, prof. maior que 1,5m ate 
4,00 m m3 0,94 46,73 43,93 0

2.1.8.3.4.
2.3

73935/2 / 
SINAPIBA 
- C

Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez 
(espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 
(cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, 
junta 1 cm

m2 7,80 73,83 575,87 0,06

2.1.8.3.4.
2.4

4254 / 
ORSE - C

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, 
h=10cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, 
inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m2 5,31 139,23 739,31 0,08

2.1.8.3.4.
2.5

74161/1 / 
SINAPIBA 
- C

Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 
0,5cm, preparo mecanico da argamassa m2 9,57 4,83 46,22 0,01

2.1.8.3.4.
2.6

3318 / 
ORSE - C

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 
t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m2 9,57 29,75 284,71 0,03

2.1.8.3.4.
2.7

73873/2 / 
SINAPIBA 
- C

Leito filtrante - forn.e enchimento c/ brita no. 4 m3 1,07 170,84 182,80 0,02

2.1.8.3.4.
2.8

73964/6 / 
SINAPIBA 
- C

Reaterro de vala com compactação manual m3 2,73 45,70 124,76 0,01

2.1.8.3.4.
2.9

74165/4 / 
SINAPIBA 
- C

Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes -
fornecimento e instalacao m 2,00 45,43 90,86 0,01

2.1.8.3.4.
2.10

5077 / 
ORSE - C

Calha pluvial de beiral, ø 125mm, pvc, semicircular, linha
aquapluv, tigre ou similar, exclusive condutores m 1,00 62,82 62,82 0,01

2.1.8.3.4.
3 TANQUE SÉPTICO 0,00 2.224,54 0,25

2.1.8.3.4.
3.1

79517/1 / 
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 4,71 29,20 137,53 0,02

2.1.8.3.4.
3.2

79517/2 /
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual em solo, prof. maior que 1,5m ate 
4,00 m m3 3,14 46,73 146,73 0,02

2.1.8.3.4.
3.3

73935/2 / 
SINAPIBA 
- C

Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez 
(espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 
(cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, 
junta 1 cm

m2 10,60 73,83 782,60 0,09

2.1.8.3.4.
3.4

4254 / 
ORSE - C

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, 
intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco 
cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm.

m2 3,55 139,23 494,27 0,06

2.1.8.3.4.
3.5

74161/1 / 
SINAPIBA 
- C

Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 
0,5cm, preparo mecanico da argamassa m2 12,40 4,83 59,89 0,01

2.1.8.3.4.
3.6

3318 / 
ORSE - C

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 
t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m2 12,40 29,75 368,90 0,04

2.1.8.3.4.
3.7

73964/6 / 
SINAPIBA Reaterro de vala com compactação manual m3 3,87 45,70 176,86 0,02

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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- C

2.1.8.3.4.
3.8

72295 / 
SINAPIBA 
- C

Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e 
instalação un 1,00 12,33 12,33 0

2.1.8.3.4.
3.9

74165/4 / 
SINAPIBA 
- C

Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes -
fornecimento e instalacao m 1,00 45,43 45,43 0,01

2.1.8.3.5 VENTILAÇÃO 0,00 146,09 0,02

2.1.8.3.5.
1

89732 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgotosanitário. af_12/2014

un 2,00 9,35 18,70 0

2.1.8.3.5.
2

89731 / 
SINAPIBA 
- C

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgotosanitário. af_12/2014

un 3,00 8,77 26,31 0

2.1.8.3.5.
3

1525 / 
ORSE - C

Tubo pvc rígido soldável ponta lisa p/ esgoto predial, d =  
50 mm m 3,28 16,76 54,97 0,01

2.1.8.3.5.
4

72463 / 
SINAPIBA 
- C

Te sanitario 50x50mm, junta soldada - fornecimento e 
instalacao un 3,00 15,37 46,11 0,01

2.1.8.3.6 RED 10 m³ H= 6m 0,00 16.656,77 1,86

2.1.8.3.6.
1

79517/1 / 
SINAPIBA 
- C

Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 4,13 29,20 120,60 0,01

2.1.8.3.6.
2

3376 / 
ORSE - C

Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 
usos, inclusive escoramento m2 51,86 56,37 2.923,35 0,33

2.1.8.3.6.
3

73942/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento 
/ corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 50,00 8,32 416,00 0,05

2.1.8.3.6.
4

74254/2 / 
SINAPIBA 
- C

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 387,00 8,69 3.363,03 0,38

2.1.8.3.6.
5

73972/2 / 
SINAPIBA 
- C

Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem 
lancamento m3 4,30 443,25 1.905,98 0,21

2.1.8.3.6.
6

74157/3 / 
SINAPIBA 
- C

Lancamento/aplicacao manual de concreto em 
estruturas m3 4,30 97,78 420,45 0,05

2.1.8.3.6.
7

73964/4 / 
SINAPIBA 
- C

Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em 
camadas de até 30 cm. m3 2,81 31,08 87,33 0,01

2.1.8.3.6.
8

74194/1 / 
SINAPIBA 
- C

Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2 5 
degraus m 4,00 244,78 979,12 0,11

2.1.8.3.6.
9

1217 / 
ORSE - C Tubo pvc rígido roscável d = 2" m 18,95 55,56 1.052,86 0,12

2.1.8.3.6.
10

72716 / 
SINAPIBA 
- C

Te de aco galvanizado 2 - fornecimento e instalacao un 1,00 67,24 67,24 0,01

2.1.8.3.6.
11

1432 / 
ORSE - C

Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem 
estrutura de suporte cap. 10.000 litros un 1,00 3.663,07 3.663,07 0,41

2.1.8.3.6.
12

6020 / 
ORSE - C

Fornecimento de torneira de bóia deca, acabamento 
bruto, dn 2" un 1,00 132,56 132,56 0,01

2.1.8.3.6.
13

995 / 
ORSE - C

Fornecimento e assentamento de flange sextavado de 
ferro galvanizado de     2" un 3,00 54,14 162,42 0,02

2.1.8.3.6.
14

939 / 
ORSE - C

Fornecimento e assentamento de luva de ferro 
galvanizado de     2" un 3,00 38,32 114,96 0,01

2.1.8.3.6.
15

899 / 
ORSE - C

Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro 
galvanizado de     2" un 5,00 49,68 248,40 0,03

2.1.8.3.6.
16

9238 / 
ORSE - C Assentamento de registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") un 3,00 26,61 79,83 0,01

2.1.8.3.6.
17

5099 / 
ORSE - C

Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-b, pn16, 
deca ou similar - fornecimento un 3,00 88,36 265,08 0,03

2.1.8.3.6.
18

948 / 
ORSE - C

Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro 
galvanizado de     2" un 5,00 35,88 179,40 0,02

2.1.8.3.6.
19

985 / 
ORSE - C

Fornecimento e assentamento de união de ferro 
galvanizado assento bronze de     2" un 3,00 149,57 448,71 0,05

2.1.8.3.6.
20

003204 / 
CAR - C Adaptador PVC PBA JE bolsa/ rosca dn 50 de 60 mm un 2,00 13,19 26,38 0

2.1.8.4 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 0,00 1.022,08 0,11

2.1.8.4.1 9221 / 
ORSE - C

Extintor de pó químico abc, capacidade 8 kg, alcance 
médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, nbr9443, un 4,00 255,52 1.022,08 0,11

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019

231 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

9444, 10721
3 EQUIPAMENTOS 490.620,56 54,79
3.1 EQUIPAMENTOS 0,00 472.600,48 52,78

3.1.1 003817 / 
CAR - C

TANQUE PARA RECEPÇÃO DE LEITE 100 LITROS, 
COM FILTRO E BOMBA un 1,00 7.623,02 7.623,02 0,85

3.1.2 003146 / 
CAR - C

Tanque de Expansão Resfriador de Leite, capacidade 
entre 1950 a 2050 Litros un 1,00 37.591,71 37.591,71 4,2

3.1.3 003846 / 
CAR - C

Conjunto para pasteurização de leite ( Pasteurizador a 
placas; Sistema gerador de água quente; Bomba 
centrífuga para  água quente) com capacidade para 
pasteurizar 1000 litros

un 1,00 50.998,31 50.998,31 5,7

3.1.4 003188 / 
CAR - C

Embaladeira de Leite em Sachê de 1000 ml, completa 
1000 litros/hora com datador, lâmpada UV, fotocélula, 
em aço inox.

un 1,00 43.857,00 43.857,00 4,9

3.1.5 003843 / 
CAR - C

Iogurteira sistema serpentina, formato cilíndrico vertical 
construida rem aço inoxidável AISI 304, cap. 1000 litros un 1,00 25.827,88 25.827,88 2,88

3.1.6 003150 / 
CAR - C Bomba Positiva un 1,00 4.994,09 4.994,09 0,56

3.1.7 003917 / 
CAR - C

Dosador Automático Líquidos ou Semi-Pastosos; 
dosagem mecânica, sucção/injeção tipo pistão; 
produção até 1950 embalagens por hora; capacidade de 
20 a 500ml; totalmente em aço inox AISI 304; 
dimensões 0,40 x 0,60 x 1,50m

un 1,00 10.224,46 10.224,46 1,14

3.1.8 003916 / 
CAR - C

Seladora para embalagens flexíveis tipo Chupetinha, 
modelo esteira rotativa em borracha com lonas e 
copinhos em alumínio. Produção 3000 embalagens por 
hora. Dimensões: 1,70 x 0,40 x 1,50m

un 1,00 5.019,76 5.019,76 0,56

3.1.9 003144 / 
CAR - C Desnatadeira Elétrica un 1,00 15.412,60 15.412,60 1,72

3.1.10 003170 / 
CAR - C

Batedeira de Manteiga em aço inox com capacidade de 
50 kg un 1,00 29.672,61 29.672,61 3,31

3.1.11 003145 / 
CAR - C

Seladora para Pote de Manteiga com duas Matrizes 
75mm/120mm un 1,00 2.255,50 2.255,50 0,25

3.1.12 003152 / 
CAR - C tanque para Fabricação de Queijos cap. 500 litros un 1,00 12.752,35 12.752,35 1,42

3.1.13 003160 / 
CAR - C Tanque para Salga 2000x1000x400mm un 1,00 1.752,06 1.752,06 0,2

3.1.14 003157 / 
CAR - C

Tina em aço inox com pá modelo tradicional também em 
aço inox un 1,00 2.051,47 2.051,47 0,23

3.1.15 003153 / 
CAR - C Macalé em Aço Inox cabo 1500 mm un 1,00 320,47 320,47 0,04

3.1.16 003154 / 
CAR - C

Lira Grande horizontal em aço inox 520x740 cabo 
900mm un 1,00 499,01 499,01 0,06

3.1.17 003156 / 
CAR - C Rodo Agitador em aço inox para Tanque de Queijo un 1,00 327,13 327,13 0,04

3.1.18 003162 / 
CAR - C Prensa Pneumática capacidade 98 fôrmas un 1,00 15.524,60 15.524,60 1,73

3.1.19 003159 / 
CAR - C Maturador de Massa un 2,00 1.652,26 3.304,52 0,37

3.1.20 003180 / 
CAR - C

Mesa em Aço Inox 2,0x1,0x0,90 m com rodízios, bordas 
e dreno un 1,00 2.998,62 2.998,62 0,33

3.1.21 003171 / 
CAR - C

Balança Eletrônica de bancada célula de carga LS 10, 
11 kg un 1,00 1.628,97 1.628,97 0,18

3.1.22 003755 / 
CAR - C

PRATELEIRAS DE ESTOCAGEM / SECAGEM DE 
QUEIJO - EM FIBRA DE VIDRO - Capacidade 60 peças 
para estocagem e 30 para secagem

un 2,00 1.020,19 2.040,38 0,23

3.1.23 003190 / 
CAR - C Câmara para Resfriamento em Isopainel 4,0x3,0m un 2,00 31.326,43 62.652,86 7

3.1.24 003845 / 
CAR - C

Chiller Unidade resfriadora de líquido capacidade 
nominal 30.000 Kcal/h capacidade efetiva 21.500 Kcal/h un 1,00 43.570,32 43.570,32 4,87

3.1.25 003201 / 
CAR - C

Gerador de Vapor 216 kg vapor/hora, combustível óleo 
diesel un 1,00 41.185,88 41.185,88 4,6

3.1.26 003164 / 
CAR - C

Chaminé com Chapéu chinês para o gerador de vapor, 
com 04 metros lineares un 1,00 1.806,40 1.806,40 0,2

3.1.27 003165 / 
CAR - C Tanque de água para o gerador de vapor un 1,00 5.419,19 5.419,19 0,61

3.1.28 003166 / 
CAR - C Tanque de óleo para o gerador de vapor un 1,00 6.623,46 6.623,46 0,74

3.1.29 003111 / 
CAR - C COMPRESSOR DE AR 50 LITROS un 1,00 2.255,50 2.255,50 0,25

3.1.30 003848 / Gerador de energia a Diesel BRANCO 14 KVA un 1,00 19.065,12 19.065,12 2,13
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CAR - C dimensões 970x720x785mm

3.1.31 003132 / 
CAR - C Papeleira Plástica, porta papel toalha un 1,00 814,49 814,49 0,09

3.1.32 003131 / 
CAR - C

Saboneteira Plástica com recipiente para detergente 
líquido un 1,00 526,28 526,28 0,06

3.1.33 003133 / 
CAR - C Lavatório de mãos em aço inoxidável un 1,00 1.190,40 1.190,40 0,13

3.1.34 003176 / 
CAR - C Lavatório de Botas em aço inox un 1,00 1.566,32 1.566,32 0,17

3.1.35 003135 / 
CAR - C Pia Inox em aço inoxidável un 1,00 751,83 751,83 0,08

3.1.36 003178 / 
CAR - C

Bancada Inox - Mesa/ Bancada Comercial para 
manipulação 200x70x80 cm un 1,00 4.511,01 4.511,01 0,5

3.1.37 003137 / 
CAR - C

Geladeira - Refrigerador 240 litros com 01 porta na cor 
branca un 1,00 1.879,59 1.879,59 0,21

3.1.38 003182 / 
CAR - C Acidímetro  Dornic 0-100 (completo) un 1,00 400,31 400,31 0,04

3.1.39 003183 / 
CAR - C Acidímetro Salut (Completa) un 1,00 378,42 378,42 0,04

3.1.40 003184 / 
CAR - C Detergente Alcalino embalagem 5 litros un 4,00 171,88 687,52 0,08

3.1.41 003185 / 
CAR - C Detergente Ácido embalagem 5 litros un 4,00 106,51 426,04 0,05

3.1.42 003186 / 
CAR - C Kit Escovas para Tanque un 1,00 213,02 213,02 0,02

3.2 ISOLAMENTO TÉRMICO DA TUBULAÇÃO VAPOR 0,00 6.248,55 0,7

3.2.1 003922 / 
CAR - C

Confecção e Instalação de tubulação de vapor, 
montagem de isolamento térmico para tubulação de 
vapor

m 35,00 124,20 4.347,00 0,49

3.2.2 003914 / 
CAR - C Chapa de Alumínio Corrugado 0,40 x1000mm m 35,00 27,72 970,20 0,11

3.2.3 003915 / 
CAR - C Tubo de Lão de Rocha de 1" m 35,00 26,61 931,35 0,1

3.3
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E 
INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÃO ALUMÍNIO 
COMPLETA DO LATICÍNIO

0,00 8.896,70 0,99

3.3.1 003918 / 
CAR - C

Serviço mão-de-obra para confecção e instalações de 
tubulação de alumínio completa para laticíniolação 
completa do laticínio

un 1,00 8.896,70 8.896,70 0,99

3.4 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO 0,00 2.874,83 0,32

3.4.1 003104 / 
CAR - C FORNECIMENTO DE TUBO DE INOX 304-25,4X1,5mm m 18,00 22,56 406,08 0,05

3.4.2 003105 / 
CAR - C

FORNECIMENTO DE CURVA DE 90° DE INOX 304-
25,4X1,5mm un 10,00 22,18 221,80 0,02

3.4.3 003106 / 
CAR - C

FORNECIMENTO DE TÊ RETO DE INOX 304-
25,4X1,5mm un 4,00 22,18 88,72 0,01

3.4.4 003107 / 
CAR - C

FORNECIMENTO DE UNIÃO SMS DE INOX 304-
25,4X1,5mm un 8,00 100,60 804,80 0,09

3.4.5 003108 / 
CAR - C

FORNECIMENTO DE LUVA ROSCADA DE INOX 304-
3/4" un 6,00 32,58 195,48 0,02

3.4.6 003109 / 
CAR - C

FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA ARTICULADA 1" 
COM LUVA DE INOX 1/2" un 6,00 38,45 230,70 0,03

3.4.7 003110 / 
CAR - C

FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE 
INOX 304-25,4X1,5mm un 5,00 185,45 927,25 0,1

4 FISCALIZAÇÃO 0,00 0

4.1 7155 / 
ORSE - C Mão de obra de engenheiro médio h 0,00 93,72 0,00 0

5 Ajuste de planilha 0,33
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 895.468,77

VALOR MÁXIMO: R$ 895.468,77 (Oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta 
e oito reais e setenta e sete centavos).
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ANEXO III - Modelo de Proposta de Preço 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA-BA
Rua Horácio de Matos, 99-A, Centro,Seabra-BA. 
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019. 
Objeto: Contratação de empresa especializada paraconstrução de uma unidade de beneficiamento de leite, 

manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 1.500 (mil e quinhentos) litros/dia, para atender a 

diversas comunidades no Município de Seabra – BA., de acordo com o Plano de Trabalho, Projeto Básico e 

Memorial Descritivo, incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obras e encargos necessários, devendo 

na construção do empreendimento deverão ser observados rigorosamente o Projeto Arquitetônico e demais 

Projetos Complementares, nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 0001/2019, publicado no D.O.E 

de 12/01/19, firmado o ente o Município de Seabra- BA., e a CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional), observado os termos este Edital Tomada de Preço 04/2019 e seus anexos.

Em referência a publicação da TOMADA DE PREÇO 004/2019, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa 

PROPOSTA para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada 

(CARIMBADO – CNPJ) e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO também devidamente 

assinado, Carimbado (CNPJ). 

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e 

sobre o valor global do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referencia é “R$” 

(__________________________________), conforme Planilha Orçamentária de Preços, e o nosso prazo 

máximo para conclusão integral dos serviços é de _________ 

(____________________________________________) conforme Cronograma Físico Financeiro. 

Declaramos expressamente que: 

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na 

Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa Prefeitura, (Anexo II); 

b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de ______ (________________________) dias, contados da 

sua apresentação e abertura;

c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os 

equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários 

para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade 

dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura; 

d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem 

assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões 

dessa Prefeitura. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa 

COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários. 
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Cidade, ___ de ________________ de 2019. 

_______________________________________ 

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa)
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ANEXO III.A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL %

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 0,00
1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 8,00
2 CONSTRUÇÃO CIVIL
2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00
2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00
2.1.1.1 Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal m2 770,40

2.1.1.2 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 
corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. m2 770,40

2.1.2 ABRIGO GERADOR DE VAPOR 0,00
2.1.2.1 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA 0,00

2.1.2.1.1 Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento m3 2,04

2.1.2.1.2 Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com 
argamassa traco 1:8 (cimento e areia) m3 2,04

2.1.2.1.3

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12
mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem -
exclusive escoramento)

m2 14,96

2.1.2.1.4 Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte 
(c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 12,50

2.1.2.1.5 Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 42,98

2.1.2.1.6 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 0,82
2.1.2.1.7 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m3 0,82
2.1.2.1.8 Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente m3 2,00
2.1.2.2 PAREDES E PAINÉIS 0,00

2.1.2.2.1

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou 
igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo 
em betoneira. af_06/2014

m2 37,18

2.1.2.3 ESQUADRIAS 0,00

2.1.2.3.1
Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro dn 2 1/2", e verticais 
dn 1 1/4"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 1/2", 
com revestimento em pvc

m2 9,10

2.1.2.3.2 Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado 
com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) m2 2,00

2.1.2.4 REVESTIMENTO 0,00
2.1.2.4.1 REVESTIMENTO EXTERNO 0,00

2.1.2.4.1.1 Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico da argamassa m2 37,18

2.1.2.4.2 REVESTIMENTO INTERNO 0,00

2.1.2.4.2.1 Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico da argamassa m2 33,10

2.1.2.5 PINTURA 0,00
2.1.2.5.1 PINTURA EXTERNA 0,00

2.1.2.5.1.1
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica 
branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

m2 37,18

2.1.2.5.2 PINTURA INTERNA 0,00

2.1.2.5.2.1

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de 
textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional 
para interiores

m2 33,10

2.1.2.6 PISO 0,00

2.1.2.6.1 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 
7cm, preparo manual m2 10,00

2.1.2.6.2 Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso 
espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa m2 10,00

2.1.2.7 COBERTURA 0,00

2.1.2.7.1
Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, 
fornecimento e montagem, nao sendo considerados os 
fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria 

m2 16,66
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e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento

2.1.2.7.2

Fornecimento de telhas metálica trapezoidal na espessura 0,43 na 
cor natural com isolamento acústico 40 mm feito com isopor, 
medindo 6.000 x 1.000 mm, incluíndo serviços e fornecimento de 
parafusos autobrocantes sextavado de 1'1/2 na espessura 1/4 com 
borracha e arruelas.

m2 16,66

2.1.3 ABRIGO GERADOR DE ENERGIA 0,00
2.1.3.1 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA 0,00

2.1.3.1.1 Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento m3 2,28

2.1.3.1.2 Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com 
argamassa traco 1:8 (cimento e areia) m3 2,28

2.1.3.1.3

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 
mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem -
exclusive escoramento)

m2 16,72

2.1.3.1.4 Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte 
(c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 13,94

2.1.3.1.5 Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 48,04

2.1.3.1.6 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 0,92
2.1.3.1.7 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m3 0,92
2.1.3.1.8 Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente m3 2,40
2.1.3.2 PAREDES E PAINÉIS 0,00

2.1.3.2.1

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou 
igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo 
em betoneira. af_06/2014

m2 40,82

2.1.3.3 ESQUADRIAS 0,00

2.1.3.3.1
Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro dn 2 1/2", e verticais 
dn 1 1/4"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 1/2", 
com revestimento em pvc

m2 7,28

2.1.3.3.2 Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado 
com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) m2 3,00

2.1.3.4 REVESTIMENTO 0,00
2.1.3.4.1 REVESTIMENTO EXTERNO 0,00

2.1.3.4.1.1 Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico da argamassa m2 42,92

2.1.3.4.2 REVESTIMENTO INTERNO 0,00

2.1.3.4.2.1 Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico da argamassa m2 38,72

2.1.3.5 PINTURA 0,00
2.1.3.5.1 PINTURA EXTERNA 0,00

2.1.3.5.1.1
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica 
branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

m2 42,92

2.1.3.5.2 PINTURA INTERNA 0,00

2.1.3.5.2.1

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de 
textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional 
para interiores

m2 38,72

2.1.3.6 PISO 0,00

2.1.3.6.1 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 
7cm, preparo manual m2 12,00

2.1.3.6.2 Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso 
espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa m2 12,00

2.1.3.7 COBERTURA 0,00

2.1.3.7.1

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, 
fornecimento e montagem, nao sendo considerados os 
fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria 
e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento

m2 19,11

2.1.3.7.2

Fornecimento de telhas metálica trapezoidal na espessura 0,43 na 
cor natural com isolamento acústico 40 mm feito com isopor, 
medindo 6.000 x 1.000 mm, incluíndo serviços e fornecimento de 
parafusos autobrocantes sextavado de 1'1/2 na espessura 1/4 com 
borracha e arruelas.

m2 19,11

2.1.4 ÁREA ADMINISTRATIVA 0,00
2.1.4.1 FUNDAÇÃO/ ESTRUTURA 0,00

2.1.4.1.1 Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento m3 10,55

2.1.4.1.2 Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com m3 10,55
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argamassa traco 1:8 (cimento e areia)

2.1.4.1.3

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 
mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem -
exclusive escoramento)

m2 77,34

2.1.4.1.4 Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte 
(c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 69,34

2.1.4.1.5 Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 347,00

2.1.4.1.6 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 4,22
2.1.4.1.7 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m3 4,22
2.1.4.1.8 Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente m3 11,91
2.1.4.2 PAREDES E PAINÉIS 0,00

2.1.4.2.1

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou 
igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo 
em betoneira. af_06/2014

m2 184,29

2.1.4.2.2 Fornecimento e colocação de divisória para sanitário, h= 1,80m 
(neocom system ou similar) m2 9,00

2.1.4.2.3 Porta para divisória, h=1.80m (neocom system ou similar) -
Fornecimento un 7,00

2.1.4.2.4 Assentamento de porta para divisória un 7,00
2.1.4.3 VERGA 0,00

2.1.4.3.1 Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo 
mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a m 14,10

2.1.4.4 ESQUADRIAS 0,00

2.1.4.4.1 Porta em aluminio, de correr ou abrir, cega(chapa lisa), com 
ferragens, cor fosca m2 14,49

2.1.4.4.2 Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 2,00 x 0.80 m, trifel -
linha 16 (ou similar), inclusive vidro un 3,00

2.1.4.4.3 Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 1,00 x 0,80 m, trifel -
linha 16 (ou similar), inclusive vidro un 6,00

2.1.4.4.4 Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo 
moldura/veneziana, incluso vidros m2 3,60

2.1.4.5 REVESTIMENTO 0,00
2.1.4.5.1 REVESTIMENTO EXTERNO 0,00

2.1.4.5.1.1 Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico da argamassa m2 111,21

2.1.4.5.1.2
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica 
branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

m2 111,21

2.1.4.5.2 REVESTIMENTO INTERNO 0,00

2.1.4.5.2.1 Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico da argamassa m2 100,70

2.1.4.5.2.2

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de 
textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional 
para interiores

m2 100,70

2.1.4.5.2.3
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem 
presença de vãos), espessura de 35 mm. af_06/2014

m2 139,32

2.1.4.5.2.4

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 cm, pei 5, 
linha hércules, cecrisa ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço

m2 139,32

2.1.4.6 PISO 0,00

2.1.4.6.1 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 
4cm, preparo manual m2 60,45

2.1.4.6.2 Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e 
areia), espessura 3,0cm, preparo manual m2 60,45

2.1.4.6.3

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 cm, pei 5, 
linha hércules, cecrisa ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço

m2 60,45

2.1.4.7 COBERTURA 0,00

2.1.4.7.1

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, 
fornecimento e montagem, nao sendo considerados os 
fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria 
e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento

m2 86,20

2.1.4.7.2 Fornecimento de telhas metálica trapezoidal na espessura 0,43 na 
cor natural com isolamento acústico 40 mm feito com isopor, m2 86,20
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medindo 6.000 x 1.000 mm, incluíndo serviços e fornecimento de 
parafusos autobrocantes sextavado de 1'1/2 na espessura 1/4 com 
borracha e arruelas.

2.1.5 ÁREA DE PRODUÇÃO 0,00
2.1.5.1 ALVENARIA DE CONTENÇÃO E ATERRO 0,00
2.1.5.1.1 Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 0,48

2.1.5.1.2
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, 
(espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida 
maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando palheta. af_12/2014

m2 5,60

2.1.5.1.3 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de 
blocos canaleta. af_03/2016 m 8,00

2.1.5.1.4 Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, 
compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória m3 15,58

2.1.5.2 FUNDAÇÃO / ESTRUTURA 0,00
2.1.5.2.1 SAPATAS 0,00

2.1.5.2.1.1 Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento m3 18,23

2.1.5.2.1.2 Reaterro de vala com compactação manual m3 13,30
2.1.5.2.1.3 Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. m2 11,20

2.1.5.2.1.4 Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 72,90

2.1.5.2.1.5 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 2,10
2.1.5.2.1.6 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m3 2,10
2.1.5.2.2 SUPERESTRUTURA 0,00

2.1.5.2.2.1

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 
mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem -
exclusive escoramento)

m2 192,10

2.1.5.2.2.2 Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 611,60

2.1.5.2.2.3 Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte 
(c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 217,40

2.1.5.2.2.4 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 10,80
2.1.5.2.2.5 Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas m3 10,80
2.1.5.3 PAREDES E PAINÉIS 0,00

2.1.5.3.1

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou 
igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo 
em betoneira. af_06/2014

m2 143,14

2.1.5.4 VERGA 0,00

2.1.5.4.1 Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo 
mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a m 6,20

2.1.5.5 ESQUADRIAS 0,00

2.1.5.5.1 Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura/veneziana, com 
ferragens, exclusive vidros, cor fosca m2 14,12

2.1.5.5.2 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m2 4,80

2.1.5.5.3 Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 2,00 x 1,00m, trifel -
linha 16 (ou similar), inclusive vidro un 4,00

2.1.5.5.4 Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 0,60 x 0,60 m, trifel -
linha 16 (ou similar) un 2,00

2.1.5.5.5 Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 1,00 x 0,80 m, trifel -
linha 16 (ou similar), inclusive vidro un 2,00

2.1.5.5.6 Fornecimento e instalação de tela em aço inox AISI 304, malha 18 
(1,15 mm), fio 32 m2 9,60

2.1.5.6 REVESTIMENTO 0,00
2.1.5.6.1 REVESTIMENTO EXTERNO 0,00

2.1.5.6.1.1 Reboco argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico da argamassa m2 123,30

2.1.5.6.1.2
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica 
branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

m2 123,30

2.1.5.6.2 REVESTIMENTO INTERNO 0,00

2.1.5.6.2.1
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de 
fachada com presençade vãos, espessura de 35 mm. af_06/2014

m2 244,80

2.1.5.6.2.2

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 cm, pei 5,
linha hércules, cecrisa ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço

m2 244,80

2.1.5.7 PISO 0,00
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2.1.5.7.1 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 
4cm, preparo manual m2 91,69

2.1.5.7.2 Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso 
espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa m2 18,20

2.1.5.7.3 Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e 
areia), espessura 3,0cm, preparo manual m2 73,49

2.1.5.7.4

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 cm, pei 5, 
linha hércules, cecrisa ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço

m2 40,61

2.1.5.7.5

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30,0 x 18,0 cm, 
e=12mm, linha industrial_gressitl, gail, cor cincza claro, ref. 
6832_1000 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m2 32,88

2.1.5.7.6
Rodapé em placa extrudada, linha industrial_gressit, gail, dim. 
300x120x9mm, ref.: 4706_1000 ou similar, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado

m 23,30

2.1.5.8 COBERTURA 0,00

2.1.5.8.1

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, 
fornecimento e montagem, nao sendo considerados os 
fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria 
e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento

m2 159,70

2.1.5.8.2

Fornecimento de telhas metálica trapezoidal na espessura 0,43 na 
cor natural com isolamento acústico 40 mm feito com isopor, 
medindo 6.000 x 1.000 mm, incluíndo serviços e fornecimento de 
parafusos autobrocantes sextavado de 1'1/2 na espessura 1/4 com 
borracha e arruelas.

m2 159,70

2.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00
2.1.6.1 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 82,98

2.1.6.2

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia 
espessura 10,00 cm,  rejuntado com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 (cimento e areia) inccluindo meio fio de concreto pré-
moldado, dimensões 12x15x30x100cm , rejuntado com argamassa 
de cimento e areia traço 1:4, incluindo escavação e reaterro.

m2 509,05

2.1.6.3 Mureta em alvenaria, h=0,35m revestida c/ pedra miracema -
(padrão cehop), inclusive fundação m2 12,57

2.1.6.4 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para 
fixação em alvenaria m 1,20

2.1.6.5
Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2",  com 
barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", 
inclusive fechadura e dobradiças

m2 7,20

2.1.6.6 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 61,74

2.1.6.7
Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra 
quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, 
inclusive dobradiças e e ferrolho

m2 1,80

2.1.6.8
Cerca com mouroes de concreto, reto, 15x15cm, espacamento de 
3m, cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 12 fios 
de arame de aco ovalado 15x17

m 112,20

2.1.6.9 Limpeza final da obra m2 770,40
2.1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00
2.1.7.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 0,00
2.1.7.1.1 Bucha / arruela aluminio 14mm cj 4,00
2.1.7.1.2 Bengala para eletroduto 1.1/4" un 1,00
2.1.7.1.3 Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto un 58,00
2.1.7.1.4 Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao un 1,00

2.1.7.1.5 Condulete pvc 5 entradas 3/4 sem tampa, fornecimento e 
instalacao un 24,00

2.1.7.1.6 Condulete pvc 6 entradas 3/ 4 sem tampa, fornecimento e 
instalacao un 10,00

2.1.7.1.7 Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa 
(modelos: c,e,lb,ll,lr), tigre ou similar un 4,00

2.1.7.1.8
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), 
para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

un 1,00

2.1.7.1.9 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 6,00
2.1.7.1.10 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") un 2,00
2.1.7.1.11 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 18,00
2.1.7.2 ACESSÓRIOS USO GERAL 0,00
2.1.7.2.1 Arruela de pressão 1/4" - Fornecimento e instalação un 4,00

2.1.7.2.2 Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-4 (fischer ou 
similar) un 230,00
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2.1.7.2.3 Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-6 (fischer ou 
similar) un 75,00

2.1.7.2.4 Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento 
e colocação un 71,00

2.1.7.2.5 Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,8 x 45mm - fornecimento 
e colocação un 4,00

2.1.7.2.6 Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 2,9 x 25mm - fornecimento 
e colocação und 230,00

2.1.7.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 0,00

2.1.7.3.1 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 115,40

2.1.7.3.2 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para 
distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 88,00

2.1.7.3.3 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 4.919,3

0

2.1.7.3.4 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para 
distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 28,60

2.1.7.3.5 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 127,05

2.1.7.3.6 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 138,50

2.1.7.3.7 Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para 
distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 114,40

2.1.7.4 CAIXA DE PASSAGEM - SOBREPOR 0,00
2.1.7.4.1 Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm un 7,00
2.1.7.5 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO 0,00
2.1.7.5.1 Fornecimento e Instalção de Interruptor paralelo de 1 tecla un 2,00

2.1.7.5.2 Interruptor simples de embutir 1 tecla, sem placa - fornecimento e 
instalacao un 15,00

2.1.7.5.3 Placa para 1 função un 39,00
2.1.7.5.4 placa para 1 função redonda un 2,00
2.1.7.5.5 Interruptor 02 seções simples un 2,00
2.1.7.5.6 Tomada hexagonal (NBR 14136), de embutir, 2P+T 10A un 39,00
2.1.7.6 DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR 0,00
2.1.7.6.1 Tomada hexagonal 2P + T, abnt, de sobrepor, 10 A un 14,00
2.1.7.6.2 Interruptor 01 seção simples un 6,00
2.1.7.6.3 placa para 1 função retangular un 2,00
2.1.7.6.4 Placa para 2 funções retângulares und 2,00
2.1.7.6.5 Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete un 20,00
2.1.7.6.6 Tomada Blindada 3P+T 125A un 12,00
2.1.7.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 0,00

2.1.7.7.1 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e 
instalação. af_04/2016 un 13,00

2.1.7.7.2 Disjuntor termomagnetico tripolar 150 a, padrão nem din un 1,00

2.1.7.7.3 Disjuntor termomagnetico tripolar  16 a, padrão din (europeu - linha 
branca) un 1,00

2.1.7.7.4 Disjuntor termomagnetico tripolar  25 a, padrão din (europeu - linha 
branca) un 1,00

2.1.7.7.5 Disjuntor tripolar 90 a, padrão din (  linha branca ), ref.:siemens 
3vt1710- 2dc36-0aa0 ou similar. un 1,00

2.1.7.7.6 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a -
fornecimento e instalação. af_04/2016 un 30,00

2.1.7.7.7 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a -
fornecimento e instalação. af_04/2016 un 1,00

2.1.7.8 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 0,00

2.1.7.8.1
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos 
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m 73,05

2.1.7.8.2 Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e 
instalacao m 407,15

2.1.7.8.3 Eletroduto de pvc flexivel corrugado 1.1/2" fornecimento e 
instalacao m 47,60

2.1.7.8.4 Eletroduto flexível corrugado, pvc, 2"  para circuitos terminais, 
instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 4,80

2.1.7.9 ELETRODUTO PVC ROSCA 0,00
2.1.7.9.1 Abraçadeira Galvanizada tipo cunha de 1" un 52,00
2.1.7.9.2 Abraçadeira Galvanizada tipo cunha de 1 1/4" un 18,00
2.1.7.9.3 Abraçadeira Galvanizada tipo cunha de 3/4" un 157,00
2.1.7.9.4 Abraçadeira galvanizada tipo unha 1'' - fornecimento e instalação un 1,00
2.1.7.9.5 Abraçadeira galvanizada tipo unha 3/4'' - fornecimento e instalação un 1,00
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2.1.7.9.6 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 47,45
2.1.7.9.7 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 19,90
2.1.7.9.8 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") m 2,00
2.1.7.9.9 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 136,70
2.1.7.10 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 0,00
2.1.7.10.1 Luminária Led TD 51  2x18W un 34,00

2.1.7.10.2 Luminária dupla, decorativa, p/ postes de até 3,0m, em alumínio 
preto, marca dominó(ou similar), ref.: 20401-ip55 un 7,00

2.1.7.10.3
Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 
1 luminaria para lampada incandescente - fornecimento e 
instalacao

un 7,00

2.1.7.10.4 Soquete ou bocal de porcelana e27 de tempo, ref.mt-2233, marca 
decorlux ou similar un 7,00

2.1.7.10.5 Soquete ou bocal de porcelana G13 de tempo un 30,00
2.1.7.10.6 Soquete ou bocal de plastico R 17 un 4,00
2.1.7.11 LÂMPADA FLUORESCENTE 0,00

2.1.7.11.1 Lâmpada fluorescente espiral branca 45 w, base e27 -
fornecimento e instalação un 7,00

2.1.7.12 LÂMPADA LED 0,00
2.1.7.12.1 Refletor de Led 50w un 8,00
2.1.7.12.2 Lâmpada Tubular Led 18W un 4,00
2.1.7.12.3 Lâmpada tubular 22w un 30,00
2.1.7.13 MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO 0,00
2.1.7.13.1 Arame de aço zincando 12 awg kg 3,00
2.1.7.13.2 Fornecimento de armação secundária 1 estribo un 3,00
2.1.7.13.3 Fornecimento de alça preformada de alumínio un 2,00
2.1.7.13.4 Cabo de cobre nu 10mm2 - fornecimento e instalacao m 2,00
2.1.7.13.5 Cinta para poste circular 150mm - fornecimento m 1,00

2.1.7.13.6 Haste de aterramento em aço com 2,40 m de comprimento e dn = 
5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 1,00

2.1.7.13.7 Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 1,00
2.1.7.13.8 Parafuso Allen Com Cabeça Abaulada 12 X 50 un 1,00

2.1.7.13.9
Poste concreto secao circular comprimento=5m carga nominal topo 
100kg inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e 
colocacao

un 1,00

2.1.7.13.10 Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm un 2,00
2.1.7.14 QUADRO MEDIÇÃO COELBA 0,00
2.1.7.14.1 Caixa para medidor polifásico,padrão coelba m2 1,00
2.1.7.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA 0,00

2.1.7.15.1
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, 
para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com 
barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un 1,00

2.1.7.15.2
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, 
para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com 
barramento bifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un 1,00

2.1.8 INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00
2.1.8.1 ALIMENTAÇÃO 0,00
2.1.8.1.1 Alimentação - Metais 0,00
2.1.8.1.1.1 Registro tipo esfera em pvc c/borboleta, d = 1/2" un 1,00

2.1.8.1.1.2 Registro de esfera, pvc, roscável, 1/2", fornecido e instalado em 
ramal de água. af_03/2015 un 1,00

2.1.8.1.2 Alimentação - PVC misto soldável 0,00
2.1.8.1.2.1 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 20mm - fornecimento e instalacao un 4,00

2.1.8.1.2.2 Fornecimento de colar de tomada de pvc, com travas e saída 
roscável, dn 1/2" un 1,00

2.1.8.1.3 Alimentação - PVC rígido roscável 0,00
2.1.8.1.3.1 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 0,28
2.1.8.1.4 Alimentação - PVC rígido soldável 0,00

2.1.8.1.4.1
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 
20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014_p

un 1,00

2.1.8.1.4.2
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 
20mm x 1/2”, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014

un 2,00

2.1.8.1.4.3 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 20mm - fornecimento e instalacao un 8,00

2.1.8.1.4.4 Luva, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un 4,00

2.1.8.1.4.5 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" un 1,00

2.1.8.1.4.6 Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 8,85
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2.1.8.2 ÁGUA FRIA 0,00
2.1.8.2.1 Água fria - Aparelho 0,00
2.1.8.2.1.1 Chuveiro simples de plástico 20mm - 1/2" un 2,00
2.1.8.2.1.2 Ducha higienica manual 20mm x 1/2" un 5,00
2.1.8.2.1.3 Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2" un 2,00
2.1.8.2.1.4 Torneira para Jardim (Metal) 25mm x 3/4" un 10,00

2.1.8.2.1.5 Torneira cromada para pia de cozinha de parede, com articulador, 
1/2" un 1,00

2.1.8.2.1.6 Torneira cromada de mesa  20 mm para lavatório, padrão popular -
fornecimento e instalação. af_12/2013 un 6,00

2.1.8.2.1.7 Torneira cromada de mesa, 25 mm  para lavatório, padrão popular -
fornecimento e instalação. af_12/2013 un 2,00

2.1.8.2.1.8
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 
médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm -
fornecimento e instalação. af_12/2013

un 5,00

2.1.8.2.1.9 Pia aco inoxidavel 100x60cm com 1 cuba - fornecimento e 
instalacao un 2,00

2.1.8.2.1.10

Lavatório com bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm, dim 
1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, 
válvula cromada, inclusive rodopia 7 cm, exclusive torneira, 
assentada.

un 4,00

2.1.8.2.1.11

Lavatório com bancada em granito branco florença ou bege 
ipanema, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de 
embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço 
inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

un 1,00

2.1.8.2.2 Água fria - Metais 0,00
2.1.8.2.2.1 Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) deca ou similar un 2,00
2.1.8.2.2.2 Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha link, deca ou similar un 12,00

2.1.8.2.2.3 Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha standard c39 -
ref 1416, deca ou similar un 2,00

2.1.8.2.3 Água fria - PVC Acessórios 0,00
2.1.8.2.3.1 Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2" und 5,00

2.1.8.2.3.2 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e 
instalação. af_12/2013 un 7,00

2.1.8.2.3.3 Engate em pvc  30 cm, acabamento cromado un 5,00
2.1.8.2.4 Água fria - PVC misto soldável 0,00

2.1.8.2.4.1 Joelho pvc soldavel com rosca 90º agua fria 20mmx1/2" -
fornecimento e instalacao un 4,00

2.1.8.2.5 Água fria - PVC rígido soldável 0,00

2.1.8.2.5.1 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água 
diâm = 50mm x 1 1/2" un 2,00

2.1.8.2.5.2 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 
x 20mm un 11,00

2.1.8.2.5.3 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 
x 25mm un 2,00

2.1.8.2.5.4 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 
x 32mm un 9,00

2.1.8.2.5.5 Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un 2,00
2.1.8.2.5.6 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 25mm - fornecimento e instalacao un 26,00
2.1.8.2.5.7 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 32mm - fornecimento e instalacao un 22,00
2.1.8.2.5.8 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 40mm - fornecimento e instalacao un 10,00

2.1.8.2.5.9 Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 
20mm un 9,00

2.1.8.2.5.10 Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 
25mm un 10,00

2.1.8.2.5.11 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 58,30

2.1.8.2.5.12 Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 m 55,82

2.1.8.2.5.13 Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014 m 74,25

2.1.8.2.5.14 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 13,00
2.1.8.2.5.15 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un 3,00
2.1.8.2.5.16 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 7,00
2.1.8.2.6 Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão 0,00
2.1.8.2.6.1 Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" un 15,00
2.1.8.2.6.2 Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" un 8,00

2.1.8.2.6.3 Joelho de redução 90° soldável c/bucha de latão na bolsa central, 
d= 25 x 1/2" un 1,00

2.1.8.3 ESGOTO 0,00
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2.1.8.3.1 Esgoto - Caixa de Passagem 0,00
2.1.8.3.1.1 Caixa de gordura  "cg"  60 x 60 x 65cm un 2,00
2.1.8.3.1.2 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 7,00
2.1.8.3.1.3 Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução un 1,00
2.1.8.3.2 Esgoto - PVC acessórios 0,00

2.1.8.3.2.1 Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e 
instalação un 14,00

2.1.8.3.2.2 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, 
com grelha redonda acabamento cromado un 1,00

2.1.8.3.2.3 Sifao plastico para lavatorio ou pia tipo copo 1" - 1.1/2 -
fornecimento e instalacao un 7,00

2.1.8.3.2.4 Sifao plastico para lavatorio ou pia tipo copo 1" - 2" - fornecimento e 
instalacao un 2,00

2.1.8.3.2.5 Válvula em pvc para lavatório e tanque, cuba ou mictório 1", 
acabamento branco un 7,00

2.1.8.3.2.6 Válvula em pvc para pia, acabamento branco, 1" un 2,00
2.1.8.3.3 Esgoto - PVC 0,00
2.1.8.3.3.1 Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm un 10,00
2.1.8.3.3.2 Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 2,00
2.1.8.3.3.3 Curva pvc longa 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao un 1,00
2.1.8.3.3.4 Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao un 3,00
2.1.8.3.3.5 Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao un 8,00
2.1.8.3.3.6 Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao un 7,00
2.1.8.3.3.7 Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao un 4,00

2.1.8.3.3.8 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para 
esgoto secundário, diâm = 40mm un 7,00

2.1.8.3.3.9 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm 
= 100 x 100mm un 3,00

2.1.8.3.3.10 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm 
= 50 x 50mm un 1,00

2.1.8.3.3.11 Luva em  pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 
40mm un 14,00

2.1.8.3.3.12 Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalacao un 70,00
2.1.8.3.3.13 Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalacao un 54,00
2.1.8.3.3.14 Luva pvc esgoto 75mm - fornecimento e instalacao un 8,00

2.1.8.3.3.15 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 
mm m 1,50

2.1.8.3.3.16 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 
mm m 67,04

2.1.8.3.3.17 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 
mm m 8,40

2.1.8.3.3.18 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 
mm m 43,95

2.1.8.3.3.19 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 
mm m 7,66

2.1.8.3.3.20 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 2,00
2.1.8.3.4 Esgoto - Unidade de tratamento 0,00
2.1.8.3.4.1 SUMIDOURO 0,00
2.1.8.3.4.1.
1 Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 4,71

2.1.8.3.4.1.
2 Escavacao manual em solo, prof. maior que 1,5m ate 4,00 m m3 0,31

2.1.8.3.4.1.
3

Alvenaria de blocos de concreto vedacao 14x19x39cm, espessura 
14cm, assentados com argamassa traco 1:0,5:8 (cimento, cal e 
areia), com junta de 10mm

m2 6,60

2.1.8.3.4.1.
4

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 
h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m2 1,77

2.1.8.3.4.1.
5 Reaterro de vala com compactação manual m3 2,54

2.1.8.3.4.1.
6 Leito filtrante - forn.e enchimento c/ brita no. 4 m3 0,90

2.1.8.3.4.1.
7 Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação un 1,00

2.1.8.3.4.1.
8

Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes -
fornecimento e instalacao m 1,00

2.1.8.3.4.2 FILTRO ANAERÓBIO 0,00
2.1.8.3.4.2.
1 Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 4,71

2.1.8.3.4.2. Escavacao manual em solo, prof. maior que 1,5m ate 4,00 m m3 0,94
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2

2.1.8.3.4.2.
3

Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 
19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media 
nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm

m2 7,80

2.1.8.3.4.2.
4

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=10cm, el. 
enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm.

m2 5,31

2.1.8.3.4.2.
5

Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, 
preparo mecanico da argamassa m2 9,57

2.1.8.3.4.2.
6

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3
cimento / areia / vedacit m2 9,57

2.1.8.3.4.2.
7 Leito filtrante - forn.e enchimento c/ brita no. 4 m3 1,07

2.1.8.3.4.2.
8 Reaterro de vala com compactação manual m3 2,73

2.1.8.3.4.2.
9

Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes -
fornecimento e instalacao m 2,00

2.1.8.3.4.2.
10

Calha pluvial de beiral, ø 125mm, pvc, semicircular, linha aquapluv, 
tigre ou similar, exclusive condutores m 1,00

2.1.8.3.4.3 TANQUE SÉPTICO 0,00
2.1.8.3.4.3.
1 Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 4,71

2.1.8.3.4.3.
2 Escavacao manual em solo, prof. maior que 1,5m ate 4,00 m m3 3,14

2.1.8.3.4.3.
3

Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 
19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media 
nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm

m2 10,60

2.1.8.3.4.3.
4

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 
h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m2 3,55

2.1.8.3.4.3.
5

Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, 
preparo mecanico da argamassa m2 12,40

2.1.8.3.4.3.
6

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3
cimento / areia / vedacit m2 12,40

2.1.8.3.4.3.
7 Reaterro de vala com compactação manual m3 3,87

2.1.8.3.4.3.
8 Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação un 1,00

2.1.8.3.4.3.
9

Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes -
fornecimento e instalacao m 1,00

2.1.8.3.5 VENTILAÇÃO 0,00

2.1.8.3.5.1
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgotosanitário. af_12/2014

un 2,00

2.1.8.3.5.2
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgotosanitário. af_12/2014

un 3,00

2.1.8.3.5.3 Tubo pvc rígido soldável ponta lisa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 3,28
2.1.8.3.5.4 Te sanitario 50x50mm, junta soldada - fornecimento e instalacao un 3,00
2.1.8.3.6 RED 10 m³ H= 6m 0,00
2.1.8.3.6.1 Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 4,13

2.1.8.3.6.2 Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, 
inclusive escoramento m2 51,86

2.1.8.3.6.3 Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte 
(c/perda de 10%) / dobra / colocação. kg 50,00

2.1.8.3.6.4 Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação. kg 387,00

2.1.8.3.6.5 Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 4,30
2.1.8.3.6.6 Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas m3 4,30

2.1.8.3.6.7 Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de 
até 30 cm. m3 2,81

2.1.8.3.6.8 Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2 5 degraus m 4,00
2.1.8.3.6.9 Tubo pvc rígido roscável d = 2" m 18,95
2.1.8.3.6.10 Te de aco galvanizado 2 - fornecimento e instalacao un 1,00

2.1.8.3.6.11 Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de 
suporte cap. 10.000 litros un 1,00

2.1.8.3.6.12 Fornecimento de torneira de bóia deca, acabamento bruto, dn 2" un 1,00

2.1.8.3.6.13 Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro 
galvanizado de     2" un 3,00

2.1.8.3.6.14 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de     2" un 3,00
2.1.8.3.6.15 Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de   un 5,00
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2"
2.1.8.3.6.16 Assentamento de registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") un 3,00

2.1.8.3.6.17 Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-b, pn16, deca ou 
similar - fornecimento un 3,00

2.1.8.3.6.18 Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado 
de     2" un 5,00

2.1.8.3.6.19 Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado 
assento bronze de     2" un 3,00

2.1.8.3.6.20 Adaptador PVC PBA JE bolsa/ rosca dn 50 de 60 mm un 2,00
2.1.8.4 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 0,00

2.1.8.4.1 Extintor de pó químico abc, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 
5m , tempo de descarga 12s, nbr9443, 9444, 10721 un 4,00

3 EQUIPAMENTOS
3.1 EQUIPAMENTOS 0,00

3.1.1 TANQUE PARA RECEPÇÃO DE LEITE 100 LITROS, COM 
FILTRO E BOMBA un 1,00

3.1.2 Tanque de Expansão Resfriador de Leite, capacidade entre 1950 a 
2050 Litros un 1,00

3.1.3
Conjunto para pasteurização de leite ( Pasteurizador a placas; 
Sistema gerador de água quente; Bomba centrífuga para  água 
quente) com capacidade para pasteurizar 1000 litros

un 1,00

3.1.4 Embaladeira de Leite em Sachê de 1000 ml, completa 1000 
litros/hora com datador, lâmpada UV, fotocélula, em aço inox. un 1,00

3.1.5 Iogurteira sistema serpentina, formato cilíndrico vertical construida 
rem aço inoxidável AISI 304, cap. 1000 litros un 1,00

3.1.6 Bomba Positiva un 1,00

3.1.7

Dosador Automático Líquidos ou Semi-Pastosos; dosagem 
mecânica, sucção/injeção tipo pistão; produção até 1950 
embalagens por hora; capacidade de 20 a 500ml; totalmente em 
aço inox AISI 304; dimensões 0,40 x 0,60 x 1,50m

un 1,00

3.1.8

Seladora para embalagens flexíveis tipo Chupetinha, modelo 
esteira rotativa em borracha com lonas e copinhos em alumínio. 
Produção 3000 embalagens por hora. Dimensões: 1,70 x 0,40 x 
1,50m

un 1,00

3.1.9 Desnatadeira Elétrica un 1,00
3.1.10 Batedeira de Manteiga em aço inox com capacidade de 50 kg un 1,00
3.1.11 Seladora para Pote de Manteiga com duas Matrizes 75mm/120mm un 1,00
3.1.12 tanque para Fabricação de Queijos cap. 500 litros un 1,00
3.1.13 Tanque para Salga 2000x1000x400mm un 1,00
3.1.14 Tina em aço inox com pá modelo tradicional também em aço inox un 1,00
3.1.15 Macalé em Aço Inox cabo 1500 mm un 1,00
3.1.16 Lira Grande horizontal em aço inox 520x740 cabo 900mm un 1,00
3.1.17 Rodo Agitador em aço inox para Tanque de Queijo un 1,00
3.1.18 Prensa Pneumática capacidade 98 fôrmas un 1,00
3.1.19 Maturador de Massa un 2,00
3.1.20 Mesa em Aço Inox 2,0x1,0x0,90 m com rodízios, bordas e dreno un 1,00
3.1.21 Balança Eletrônica de bancada célula de carga LS 10, 11 kg un 1,00

3.1.22
PRATELEIRAS DE ESTOCAGEM / SECAGEM DE QUEIJO - EM
FIBRA DE VIDRO - Capacidade 60 peças para estocagem e 30 
para secagem

un 2,00

3.1.23 Câmara para Resfriamento em Isopainel 4,0x3,0m un 2,00

3.1.24 Chiller Unidade resfriadora de líquido capacidade nominal 30.000 
Kcal/h capacidade efetiva 21.500 Kcal/h un 1,00

3.1.25 Gerador de Vapor 216 kg vapor/hora, combustível óleo diesel un 1,00

3.1.26 Chaminé com Chapéu chinês para o gerador de vapor, com 04 
metros lineares un 1,00

3.1.27 Tanque de água para o gerador de vapor un 1,00
3.1.28 Tanque de óleo para o gerador de vapor un 1,00
3.1.29 COMPRESSOR DE AR 50 LITROS un 1,00

3.1.30 Gerador de energia a Diesel BRANCO 14 KVA dimensões 
970x720x785mm un 1,00

3.1.31 Papeleira Plástica, porta papel toalha un 1,00
3.1.32 Saboneteira Plástica com recipiente para detergente líquido un 1,00
3.1.33 Lavatório de mãos em aço inoxidável un 1,00
3.1.34 Lavatório de Botas em aço inox un 1,00
3.1.35 Pia Inox em aço inoxidável un 1,00

3.1.36 Bancada Inox - Mesa/ Bancada Comercial para manipulação 
200x70x80 cm un 1,00

3.1.37 Geladeira - Refrigerador 240 litros com 01 porta na cor branca un 1,00
3.1.38 Acidímetro  Dornic 0-100 (completo) un 1,00
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3.1.39 Acidímetro Salut (Completa) un 1,00
3.1.40 Detergente Alcalino embalagem 5 litros un 4,00
3.1.41 Detergente Ácido embalagem 5 litros un 4,00
3.1.42 Kit Escovas para Tanque un 1,00
3.2 ISOLAMENTO TÉRMICO DA TUBULAÇÃO VAPOR 0,00

3.2.1 Confecção e Instalação de tubulação de vapor, montagem de 
isolamento térmico para tubulação de vapor m 35,00

3.2.2 Chapa de Alumínio Corrugado 0,40 x1000mm m 35,00
3.2.3 Tubo de Lão de Rocha de 1" m 35,00

3.3
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E 
INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÃO ALUMÍNIO COMPLETA DO 
LATICÍNIO

0,00

3.3.1 Serviço mão-de-obra para confecção e instalações de tubulação de 
alumínio completa para laticíniolação completa do laticínio un 1,00

3.4 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 0,00
3.4.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE INOX 304-25,4X1,5mm m 18,00
3.4.2 FORNECIMENTO DE CURVA DE 90° DE INOX 304-25,4X1,5mm un 10,00
3.4.3 FORNECIMENTO DE TÊ RETO DE INOX 304-25,4X1,5mm un 4,00
3.4.4 FORNECIMENTO DE UNIÃO SMS DE INOX 304-25,4X1,5mm un 8,00
3.4.5 FORNECIMENTO DE LUVA ROSCADA DE INOX 304-3/4" un 6,00

3.4.6 FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA ARTICULADA 1" COM 
LUVA DE INOX 1/2" un 6,00

3.4.7 FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE INOX 304-
25,4X1,5mm un 5,00

FISCALIZAÇÃO
4.1 Mão de obra de engenheiro médio h 0,00
5 Ajuste de planilha

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Valor total da Proposta: R$ _____ (________) 
Validade da Proposta: ______ (________) dias. 

Cidade, ___ de ________________ de 2019. 

_______________________________________ 
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ANEXO III.B - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO 
UNIT TOTAL % MÊS PREÇO 

UNIT TOTAL % MÊS PREÇO 
UNIT TOTAL % MÊS PREÇO 

UNIT TOTAL %
MÊS

PREÇO 
UNIT TOTAL %

MÊS
PREÇO 

UNIT TOTAL TOTAL 
%

PREÇO 
UNIT TOTAL TOTAL %

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

2 CONSTRUÇÃO CIVIL

2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2 ABRIGO GERADOR DE VAPOR

2.1.3 ABRIGO GERADOR DE ENERGIA

2.1.4 ÁREA ADMINISTRATIVA

2.1.5 ÁREA DE PRODUÇÃO

2.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.1.8 INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3 EQUIPAMENTOS

3.1 EQUIPAMENTOS

3.2 ISOLAMENTO TÉRMICO DA 
TUBULAÇÃO VAPOR

3.3
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE 
TUBULAÇÃO ALUMÍNIO 
COMPLETA DO LATICÍNIO

3.4 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO

4 FISCALIZAÇÃO

5 Ajuste de planilha

VALOR TOTAL
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MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO 
UNIT TOTAL % MÊS PREÇO 

UNIT TOTAL % MÊS PREÇO 
UNIT TOTAL % MÊS PREÇO 

UNIT TOTAL %
MÊS

PREÇO 
UNIT TOTAL %

MÊS PREÇO UNIT TOTAL TOTAL %

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

2 CONSTRUÇÃO CIVIL

2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2 ABRIGO GERADOR DE VAPOR

2.1.3 ABRIGO GERADOR DE ENERGIA

2.1.4 ÁREA ADMINISTRATIVA

2.1.5 ÁREA DE PRODUÇÃO

2.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.1.8 INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3 EQUIPAMENTOS

3.1 EQUIPAMENTOS

3.2 ISOLAMENTO TÉRMICO DA 
TUBULAÇÃO VAPOR

3.3
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE 
TUBULAÇÃO ALUMÍNIO 
COMPLETA DO LATICÍNIO

3.4 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇO

4 FISCALIZAÇÃO

5 Ajuste de planilha

VALOR TOTAL

Cidade, ___ de ________________ de 2019. 
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_______________________________________ 

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa)
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ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS 

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório TP 001/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Data e Local 

_______________________________________ 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO VI - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2019 
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO 
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO – contratação de empresa para execução da Obra de Terraplenagem e Serviços de Pavimentação 

Asfáltica do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo), da estrada que liga a BR 242 aoPovoado de 

Bebedouro na zona rural desse município, conforme especificações e demais elementos técnicos 

constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.  

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por 

intermédio de seu representante legal _______________________, portador da Carteira de Identidade 

nº__________ e CPF nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

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

Sim(  )                   Não (  ) 

Município de __________________, data de _____________ 

_______________________________________- 

(nome, carimbo e assinatura e do responsável legal da empresa) 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2019
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO 
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO – Contratação de empresa para execução da Obra de Terraplenagem e Serviços de 

Pavimentação Asfáltica do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo), da estrada que liga a BR 242 

aoPovoado de Bebedouro na zona rural desse município, conforme especificações e demais elementos 

técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital. 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO  nº 003/2019,

promovido pela Prefeitura Municipal de Seabra-BA, marcado para às 09:00 horas do dia 28/03/2019, que a 

firma (nome completo) – CNPJ n.º ____________, com sede (ou domicilio) no ( endereço completo), por 

mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial 

quanto ao seu art. 3º, e alterações posteriores.

Cidade, ___ de ___________ de 2019. 

_______________________________________- 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituído da 

empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

� A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 003/2019 foi elaborada de maneira 

independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da TOMADA DE PREÇO 003/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

� A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação TOMADA DE PREÇO 

001/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

TOMADA DE PREÇO 003/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

� Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 003/2019 quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

� Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 003/2019 não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 003/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

� Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

� Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

CIDADE, ___ DE _________________ DE 2019. 

_______________________________________ 

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa)

APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ANEXO IX – Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO 
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO – Contratação de empresa para execução da Obra de Terraplenagem e Serviços de 

Pavimentação Asfáltica do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo), da estrada que liga a BR 242 

aoPovoado de Bebedouro na zona rural desse município, conforme especificações e demais elementos 

técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital. 

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no 

(a)__________________________  

(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos 

no procedimento licitatório referenciado.  

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, 

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou 

ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa 

em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.  

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa 

e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

Cidade, ___ de ___________ de 2019. 

_______________________________________- 

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa)

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ANEXO X – Modelo de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no 

(a)__________________________  

(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer 

servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de Seabra-BA,

exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Cidade, ___ de ___________ de 2019. 

_______________________________________- 

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa)

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ANEXO XI - Minuta do Contrato 

Termo de Contrato de execução de obras que 

entre si fazem o MUNICÍPIO DE SEABRA-BA
e a Empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CONTRATO Nº _____/2019 

O MUNICÍPIO DE SEABRA, entidade jurídica de direito público interno, com sede a com sede na Praça 

Benjamin Constant, 18 Centro, Seabra/BA, CEP: 46.900-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 13.922.604/0001-37 - Fones (75) 3331-1421, nesse ato representado 

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Fabio Miranda de Oliveira, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n° 

944.951.735-53e portador da Carteira de Identidade nº 0900510927 SSP/BA, doravante denominado de 

MUNICÍPIO e, de outro lado a Firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ/MF sob nº. XX.XXX.XXX/XXX-XX, a seguir 

denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Contratação de execução de 

serviços, devidamente autorizado mediante TOMADA DE PREÇO nº 003/2019 e Processo Administrativo nº 

0176/2019, Tipo Menor Preço por empreitada Global, que se regerá pela com fundamento na Lei nº 8.666, 

de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas 

e as condições seguintes: 

1. CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1.1. O contrato tem por objeto a Contratação de empresa para execução da Obra de Terraplenagem e 

Serviços de Pavimentação Asfáltica do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo), da estrada que liga a BR 

242 aoPovoado de Bebedouro na zona rural desse município, Integram o presente contrato, 

independentemente de transcrição, o Edital da TOMADA DE PREÇO nº003/2019, com seus Anexos, e a 

Proposta da CONTRATADA. 

1.1.2. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação 

do projeto básico. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A obra será executada na sede do município de Seabra - BA. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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3.1.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, o equivalente a 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, tendo início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento 

equivalente. Esse prazo poderá ser estendido durante toda a vigência do contrato. 

3.2. A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa 

das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da 

assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os 

custos unitários da planilha de formação do preço. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, 

obriga-se a: 

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto 

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977; 

4.1.2. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará 

de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

4.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 

Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei 

n° 8.666, de 1993; 

4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 

cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 

pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e 

aplicação da obra; 

4.1.4. Assegurar à CONTRATANTE: 

4.1.4.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

4.1.4.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive 

aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis. 

4.1.5. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo 

determinado. 

4.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores 
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condições de segurança, higiene e disciplina. 

4.1.7. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto 

Básico. 

4.1.8. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

4.1.9. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições 

de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma 

previsto. 

4.1.10. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste 

instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, 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, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 

CONTRATANTE. 

4.1.11. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, 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. 

4.1.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.1.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à 

execução da reforma. 

4.1.14. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

4.1.15. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato. 

4.1.16. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem 

como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à 

execução dos serviços ora contratados. 

4.1.17. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, 

devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 

4.1.18. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 

4.1.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 
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4.1.20. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s;

4.1.21. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

4.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança da Administração; 

4.1.23. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração; 

4.1.24. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações; 

4.1.26. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

4.1.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados 

quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou 

comprometer à integridade do patrimônio público; 

4.1.28. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 

Projeto Básico ou neste contrato; 

4.1.29. 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; 

4.1.30. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua 

habilitação e qualificação no certame licitatório; 

4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do 

pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços; 

4.1.32. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do 

Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública 

federal. 

4.1.33. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos 
é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que 
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;
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5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seus anexos. 

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, 

sua substituição. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.2. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem 

como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade 

fiscal e trabalhista. 

6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na 

Lei n° 8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção 

na execução do Contrato; 

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas 

ambientais vigentes; 

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
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obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor do contrato é de R$ XXXX(XXXXXXXXXXXXXXXX). 
8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 01% (um por cento) do valor 

total do contrato, a ser comprovada no prazo de 05 (cinco) dias a partir da data da celebração do contrato, 

sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. 

9.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b. Seguro-garantia; ou 

c. Fiança bancária. 

9.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente 

decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, 

previdenciárias ou sociais. 

9.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 

valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a 

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no 

citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

9.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na conta corrente nº. xxxx, agência 

0985-7, Banco do Brasil – cidade de Seabra-BA, mediante depósito identificado a crédito da Contratante. 

9.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 

9.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a 

vigência do contrato. 

9.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

9.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições. 
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9.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de 

prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à 

respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

9.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 

Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

10. CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA

10.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, o equivalente a 365 (trezentos e sessenta 
e cinco)dias,a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no 

parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a 

pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

11. CLÁUSULA ONZE - DO PAGAMENTO 

11.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA.  

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 

cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos: 

11.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

11.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante 

no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da 

Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na 

execução dos serviços entendidos como críticos. 

11.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 

comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social. 

11.2.1.4. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 
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quando for o caso. 

11.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 

CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à 

obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

11.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas 

os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa 

subseqüente. 

11.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

11.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

11.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

11.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às 

seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos 

empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

b. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha 

sido paga pela Administração. 

11.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos 

da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

11.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

11.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 

declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

11.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 
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na legislação vigente. 

11.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

11.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

12. CLÁUSULA DOZE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
12.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 

15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

12.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

12.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

12.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

12.2.2. 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 Termo 

de Recebimento Provisório. 

12.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 

(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 

fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 

serviços empregados na execução do contrato. 

12.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias 

anteriores à exaustão do prazo. 

12.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 

vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YYF5PKHFW3HVOXKUZWD17G

Segunda-feira
12 de Agosto de 2019

265 - Ano  - Nº 2211



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

13. CLÁUSULA TREZE - DOS PREÇOS

13.1.1. Os preços serão reajustados anualmente com base no INCC, ou outro índice que o venha a 

substituir, podendo, entretanto, serem repactuados, a qualquer tempo, conforme acordo entre as partes. 

14. CLÁUSULA CATORZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

Unidade: 08 UNIDADE DE OBRAS E URBANISMO 

Proj./Ativ.: 1.033 - Obras Públicas de Infraestrutura 

4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000.0000.00.00.00 - Obras e Instalações 

14.1.1.As dotações acima especificadas poderão ser suprimidas, acrescidas ou modificadas 

mediante apostilamento, nos termos das Leis Federal 8.666/93 e Lei 4.320/64. 

14.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente 

correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

15. CLÁUSULA QUINZE - DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as 

atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 

15.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica 

necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

15.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 

responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

15.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

15.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado 

da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta 

impossibilidade, justificadas por escrito. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
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16.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará 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. 

16.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento). 

16.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do 

contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação 

entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

16.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse 

percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, III, da Lei 

n° 12.465, de 2011). 

16.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em 

planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre 

o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 

65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, IV, da Lei n° 12.465, de 2011). 

16.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, 

poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima 

fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 

12.465, de 2011). 

16.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, 

monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital. 

17. CLÁUSULA DEZESSETE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo 

administrativo, à penalidade de: 

a. Multa moratória de até 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

contratação, até o limite de 30 (trinta) dias. 

17.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 

e aplique as outras sanções cabíveis. 

17.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados 

no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 
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a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 

ao objeto da contratação; 

b. Multa compensatória de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratação; 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Seabra-BApelo prazo de até dois 

anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, 

conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 

2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

d. 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 Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

17.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 

do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às 

penalidades acima estabelecidas. 

17.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do 

contrato decorrente desta licitação: 

17.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

17.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

17.4. 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, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

17.5. 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. 

17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

17.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
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17.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

18. CLÁUSULA DEZENOVE - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:  

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do 

serviço, nos prazos estipulados;  

IV. o atraso injustificado no início do serviço;  

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADAcom outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;  

VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 

sua execução, assim como as de seus superiores;  

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 

8.666, de 1993;  

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;  

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 

execução do Contrato;  

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pelamáxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTEe exaradas no 

processo administrativo a que se refere o Contrato;  

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do 

Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;  

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 90 (noventa)

dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por 

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras 

previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;  

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de 

serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADAo direito de optar pela 

suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;  

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos 
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contratuais;  

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato;  

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis.  

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa.  

18.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:  

18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, 

XVII e XVIII desta cláusula;  

18.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência 

para a Administração; 

18.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente.  

18.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 

ainda direito a:  

18.5.1. devolução da garantia; 

18.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, 

bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.  

18.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

18.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.7.3. Indenizações e multas. 

19. CLÁUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006 e alterações da Lei complementar 147/2014, e na Lei nº 

8.666, de 1993. 

20. CLÁUSULA VINTE - DA PUBLICAÇÃO

20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, 
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até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela 

data.  

21. CLÁUSULA VINTE E UM - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Seabra, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.  

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a 

seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.  

Seabra- BA, ____ de _______________ de 2019. 

_____________________________________________ 
MUNICÍPIO DE SEABRA 
REPRESENTANTE –  
PREFEITO MUNICIPAL 

______________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE - ____________________ 
CONTRATADA 
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ANEXO XII 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
TOMADA DE PREÇO nº 004/2019 

RAZÃO SOCIAL________________________________________________________ 

CNPJ Nº______________________________________________________________ 

ENDEREÇO___________________________________________________________ 

E-MAIL:___________________________________TEL____________FAX________ 

CIDADE______________________ESTADO_________________________________ 

PESSOA PARA CONTATO_______________________________________________ 

Recebemos, através do: 

(   ) via E-mail 
(   ) acesso à página da internet______________________________ ; 
(   ) fax a cobrar nº; 
(   ) cópia impressa, mediante recolhimento do valor de R$_______________________; 
(   ) fotocópia por conta da empresa licitante 

_______________________ - __, _____de______________de 2019

__________________________ 
Assinatura 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura ente a Comissão de Licitação e a empresa licitante, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de entrega do Edital e remeter à Comissão. 

A não remessa do recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, todavia não impede a 

participação do mesmo no certame.
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