
 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA / CAMPUS 

EUNÁPOLIS 

 EDITAL Nº 01/2016 

Processo Administrativo n° 23291.000903/2016-33 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA / REITORIA, por meio da Comissão 
Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 90 de 05 de Setembro de 2016, sediado na Avenida 
David Jonas Fadini, S/nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP 45.823-431, realizará licitação, na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 
junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 
nº 2, de 11 de outubro de 2010, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.  
 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

Até às 10:00 horas, do dia 05 de Outubro de 2016, no endereço Avenida David Jonas Fadini, 
S/nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP 45.823-431 para entrega do Envelope n° 01, com os 
documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 10:00 horas, do dia 05 de Outubro de 2016 no setor de Compras localizado no 

endereço Avenida David Jonas Fadini, S/nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP 45.823-431 terá 

início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos 

envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta “on line” ao 

SICAF. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão 

ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA / CAMPUS EUNÁPOLIS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

 



 

 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA / CAMPUS EUNÁPOLIS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para 

as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 

correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de 

Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima 

mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) 

hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 

licitatório deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 

outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no 

caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar 

expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

3.1.2.  Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 

manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado 

de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa 

individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no 

caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição 

de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no 

caso de sociedades cooperativas; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar 



 

 

apenas uma empresa licitante. 

 

4. OBJETO 

4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 

contratação de empresa especializada na execução de Reforma e Ampliação do Refeitório do 

IFBA Campus Eunápolis, mediante o regime empreitada por preço global, conforme 

especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I, que é parte integrante deste Edital. 

4.2 A licitação compõe-se de item único, conforme tabela constante do Projeto Básico – ANEXO 

I, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço. 

  

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2016 na classificação 

abaixo: 

5.1.1. Gestão/Unidade: 26427/158410 

5.1.2. Fonte: 0112000000 

5.1.3. Programa de Trabalho: 108876 

5.1.4. Elemento de Despesa: 339039 

5.1.5. PI: L20RLP0150R 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1.  interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.2.2. interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar 

com o INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA  responsável por esta licitação, conforme art. 

87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.2.3. entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.2.4.  interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6.2.5.  o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.2.6.  entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 

técnico ou subcontratado; 

6.2.7.  servidor ou dirigente deste(a) órgão ou responsável pela 

licitação;  



 

 

6.2.8. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 

9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação aos níveis habilitação jurídica, 

regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme disposto 

nos arts. 4º, caput, 8º, §3º, 13, 14, 18 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, 

e entidades não credenciadas no referido sistema, mas que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.  

7.1.1. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado 

de Registro Cadastral perante o SICAF 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 documentação de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital, 

nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993. 

7.1.2. Os documentos da Habilitação Cadastral correspondem aos itens de (1) 

Habilitação Jurídica e (2) Regularidade Fiscal (em nível federal) e Trabalhista exigidos 

neste edital, conforme dispõe o art. 10 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02, de 

2010, os quais deverão ser acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os 

documentos de habilitação. 

7.1.3. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a 

entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião 

oportuna fixada neste edital. 

7.2. Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, 

o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

7.2.1. O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade 

fiscal federal por meio de consulta "on line". A regularidade trabalhista será aferida por 

meio da apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal Superior do 

Trabalho, caso a informação não esteja disponível no SICAF. 

7.2.2.  Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. A validade das certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores 

(Internet) ficará condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta “on 

line”. 

7.2.3. Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da 

situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da 

Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas licitantes. 

7.3. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte 

documentação no Envelope n° 1, salvo quando as informações pertinentes estiverem 

contempladas de forma regular no SICAF: 

7.3.1. Habilitação jurídica:  

7.3.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no 

Registro Público de Empresas Mercantis; 



 

 

7.3.1.2. para as sociedades empresárias ou empresas individuais de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

7.3.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 

responsabilidade limitada: ato constitutivo  em vigor, devidamente registrado, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

7.3.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 

com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

7.3.1.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

7.3.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 

7.3.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar 

acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, 

preferencialmente, da respectiva consolidação. 

 

7.3.2. Regularidades fiscal e trabalhista: 

7.3.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.3.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.3.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

7.3.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.3.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

7.3.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do 

domicílio ou sede do licitante;  

7.3.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

7.3.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de 



 

 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

7.3.3. Qualificação Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, 

deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos 

documentos que seguem, no envelope nº 1:  

7.3.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto 

Básico, em plena validade; 

7.3.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou 

mais atestados de capacidade técnica, registrados no CREA/CAU, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome 

do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação:  

7.3.3.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data 

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 

certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso 

de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

7.3.3.3.1. 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. 

7.3.3.4. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme 

estabelecido no Projeto Básico; 

7.3.3.4.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para 

esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 12 horas, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (73) 3281-2266 ou 

pelo e-mail compras-eunapolis@ifba.edu.br. 

7.3.3.4.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao 

da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data 

prevista para abertura dos envelopes. 

7.3.3.4.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, 

deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de 

identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria.  

7.3.3.4.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante 

legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível 

de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, 

para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

7.3.4. Qualificação econômico-financeira: 



 

 

7.3.4.1. 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 60 (Sessenta) dias 

contados da data da sua apresentação; 

7.3.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

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

7.3.4.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

7.3.4.4. 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; 

7.3.4.5. 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; 

7.3.4.6. 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 ou apurados mediante consulta “on line”, no caso de 

empresas inscritas no SICAF: 

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 

 

7.3.4.7. 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. 

7.4. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no 

envelope nº 1: 

7.4.1 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 



 

 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, 

conforme modelo ANEXO VIII; 

7.4. O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficará obrigado a comprovar 

os requisitos de habilitação cumulativamente, sob pena de inabilitação. 

7.5. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

8. DA PROPOSTA 

8.1  A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa 

licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

8.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

8.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 

8.1.3 O valor total da proposta para cada item que participar, em moeda corrente 

nacional, expresso em numeral e por extenso. 

8.1.4 A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO III. 

8.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

8.1.4.2. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e 

serviços.  

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão 

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 

prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto. 

8.1.5. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 

nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO IV. 

8.1.5.1.  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; 

8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

8.1.5.3. 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 art. 9º, II do 

Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

8.1.5.4. licitantes sujeitas ao regime de tributação de 

incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 



 

 

apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que 

os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à 

média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação 

dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a 

garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 

benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

8.1.5.5. as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição 

do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 

previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

8.1.5.6. a composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 

dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 

13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.1.5.7. será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos 

de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI 

adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de 

desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013; 

8.1.5.8. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 

administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos 

definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 

8.1.6. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e 

demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta 

apresentada, conforme ANEXO VI. 

8.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

de sua entrega.  

 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. 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. 

9.1.1. 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. 

9.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos 

envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, 

nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo anexo 

a este edital. 

9.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior 

implicará a desclassificação da proposta. 

9.1.2.2. Declaração de enquadramento da licitante como 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 



 

 

Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar n. 123, de 2006. 

9.1.2.2.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é 

facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente 

enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e 

que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 

tratamento jurídico diferenciado. 

9.1.2.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o 

enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 

previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A 

comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da 

declaração. 

9.2. 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.  

9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes 

nº 01 - Documentos de Habilitação. 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e 

pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o 

caso. 

9.4. 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: 

9.4.1. SICAF; 

9.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.4.3. 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). 

9.5. 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. 

9.6. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.6.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 

documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 

exigências previstas neste instrumento convocatório. 

9.6.2. 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. Nessa 

hipótese, 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. 

9.7. 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.  

9.8. 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. 

9.8.1. 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. 

9.8.2. 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 supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 

inabilitaram ou desclassificaram. 

9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório 

no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação 

por meio do SICAF, 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. 

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

9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 

que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

 



 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 

entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião 

para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico específico, 

através de parecer que integrará o processo. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 

efeito de julgamento da proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 

procederá à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 

porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por 

cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 60 (Sessenta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no 

prazo de 02 (Dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na 

hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior 

inclusão nos autos do processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos 

estabelecidos no subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) 

sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes 

para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela 

que primeiro poderá reduzir a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 

das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou 

não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços: 

10.9.1. produzidos no País;  

10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 



 

 

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados. 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 

fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 

causas de desclassificação.  

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou 

anexos; 

10.12.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 

baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

10.12.5. não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de 

que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, conforme modelo anexo a este edital. 

10.12.6. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.6.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.6.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 

insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

10.12.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis, 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; 

10.12.7.1. Considera-se manifestamente inexequível 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% 

(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela 

Administração. 

10.12.7.2. Nessa 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. 

10.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de 

qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de 

referência discriminados nos projetos anexos a este Edital.  

10.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 

adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que 

eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, 



 

 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 

projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do 

futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

10.13. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

10.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado 

aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação 

do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao 

licitante vencedor. 

10.17. 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. 

10.18. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial da União e no Site do IFBA 

Campus Eunápolis. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas 

terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o setor de protocolo instalado no 

endereço Avenida David Jonas Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820-970. 

11.5. O recurso será dirigido ao Diretor Geral do IFBA Campus Eunápolis, por intermédio 

da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, 

sob pena de responsabilidade. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

12.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (Dez) dias uteis após a assinatura do Termo de 

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor do Contrato, 

que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 

conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que 



 

 

cumpridas as obrigações contratuais. 

12.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

12.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993. 

12.1.3. 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 calculado com base no citado dispositivo 

legal e o valor da correspondente proposta. 

12.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger 

um período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

12.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

12.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

12.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

12.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

12.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

12.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, 

observada a legislação que rege a matéria. 

12.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  

12.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação.  

12.7. 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. 

12.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

12.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

12.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de (Sete) 

07dias úteis, contados da data em que for notificada. 

12.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

12.12. Será considerada extinta a garantia: 

12.12.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização 



 

 

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

12.12.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 

nos termos da comunicação. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser 

firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 07 (Sete) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

13.2.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

13.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on 

line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados 

serão anexados aos autos do processo. Tão-somente a inscrição no CADIN não determina a 

impossibilidade de contratar. 

13.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena 

de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação 

para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das 

sanções previstas em Lei. 

 

14. DO REAJUSTE 

14.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente 

mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da 

data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de 

Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as 

etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da contratada.  

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Instrumento do Contrato – ANEXO II. 



 

 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e 

seus anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato – ANEXO II.  

 

17. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1. 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.  

17.2. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

17.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

17.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

17.2.3. Indenizações e multas. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa 

prevista no cronograma físico-financeiro, no prazo de 30 (Trinta) dias, contados da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais 

empregados. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 

5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 15 (Quinze) dias, 

contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se 

referir. 

18.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 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. 

18.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro entregue e ao serviço 

executado e aos materiais empregados. 

18.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

18.5.1. não produziu os resultados acordados; 

18.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; ou 

18.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 



 

 

18.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta-corrente indicados pela Contratada. 

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

bancária. 

18.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

18.8.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

18.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

       365 

 

 

I I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que 

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

19.2.2. multa moratória de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte)  dias; 

19.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação 

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 

observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 

(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 

do contrato;  



 

 

19.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

19.2.3. multa compensatória de até 5% (Cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

19.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

19.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

19.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e 

após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

19.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

19.4. 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. 

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

19.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

19.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

19.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

19.7. 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. 

19.8. 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. 

19.9. 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. 

19.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 07 (Sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

19.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis. 



 

 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO 

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as 

propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso.  

20.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

20.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1
o
 do 

art. 113 da referida Lei. 

20.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço Avenida 
David Jonas Fadini, s/n, Bairro Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45.820-970 na sala do Setor de 
Compras. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

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

21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da 

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

21.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

21.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

21.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

21.8. 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. 

21.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste 



 

 

Edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais 

documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

21.11. 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. 

21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

21.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

21.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Avenida David Jonas Fadini, 

s/n, Bairro juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970, e também poderá ser lido e/ou obtido 

no endereço eletrônico http://www.eunapolis.ifba.edu.br/ nos dias úteis, no horário das 08:00 

horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos 

os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF, para efeito de 

cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

21.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de 

Eunápolis - BA - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

21.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.16.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

21.16.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;  

21.16.3. ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços; 

21.16.4. ANEXO IV – Composição do BDI; 

21.16.5. ANEXO V – Planilha de Composições IFBA; 

21.16.6. ANEXO VI – Cronograma físico-financeiro; 

21.16.7. ANEXO VII – Projeto Executivo; 

21.16.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

21.16.9. ANEXO IX – Modelo de Atestado de Vistoria; 

21.16.10. ANEXO X – Modelos de declaração de elaboração independente de 

proposta; 

21.16.11. ANEXO XI - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação; 

21.16.12. ANEXO XII – Modelo de declaração de sustentabilidade ambiental 

 

Eunápolis, ____ de setembro de 2016 

                               Fabíolo Moraes Amaral 

                                                                Diretor Geral IFBA Campus Eunápolis 

http://www.eunapolis.ifba.edu.br/


 

 

 

ANEXO I – Projeto Básico 

 

           

                                          

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
REFEITÓRIO DO IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Este memorial tem o objetivo de estabelecer às diretrizes gerais para a execução de serviços da obra 
destinada a reforma e ampliação do Refeitório do Campus de Eunápolis. Todas as informações 
constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetônico e respectivos detalhes, projetos 
complementares, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ficarão fazendo parte 
integrante do contrato e visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de 
execução das obras. 
 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª qualidade e 
satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em 
completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo atender as normas brasileiras e práticas 
complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização dos seus respectivos 
autores.  
 
2. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
 
A execução de todos os serviços objeto do edital deverá atender às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 
 

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos; 

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CAU/CONFEA; 

 Normas da ABNT e do INMETRO. 
 
 
3. FISCALIZAÇÃO 
 
A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de Construção e Serviços 
Técnico-Profissionais, partes integrantes deste Caderno de Especificações Técnicas. Caso algum 
procedimento não se encontre descrito neste documento, a Contratada deverá se reportar à 
fiscalização para maiores esclarecimentos. 

 

4. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
Reforma e ampliação do refeitório: Sofrerá um acréscimo de 85,59 m² de área construída. 
Juntamente com o pavimento superior existente de 173,56 m², terá um total de 488,62 m². A reforma 
e ampliação proverá o refeitório de:  
 
Área de triagem, 02 despensas gerais, 02 duas câmaras frias (resfriamento e 
congelamento), 01 sala de nutricionista, 01 cozinha / preparo, 01 área de 



 

 

lavagem de pratos, área para os utensílios, 01 área de preparo de carnes, 01 área de preparo de 
sobremesas e saladas, 02 salões de refeições (térreo e pavimento superior) com capacidade total 
para 240 assentos (92 assentos no pavimento térreo mais 148 assentos no pavimento superior), área 
de distribuição de alimentos e 02 sanitários/vestiários (masculino e feminino) para os funcionários do 
refeitório. 
 
Será executado em construção convencional de alvenaria de bloco cerâmico e concreto armado. A 
execução de todos os serviços deve está rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, 
detalhes e prescrições contidos nas especificações, normas técnicas da ABNT e decretos municipais. 
A acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais foi observada em todos os 
ambientes, conforme a Lei nº 10.098/2000 e a norma ABNT/NBR 9050/1994. 

 

 

5. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
5.1.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

 A CONTRATADA removerá e providenciará bota-fora de todo e qualquer material dispensável 
para a construção do empreendimento. O IFBA deverá ser consultado sobre o 
reaproveitamento de determinados materiais. 

 A CONTRATADA será responsável pelo transporte do material. 

5.1.1.1. Demolição de alvenaria de tijolos comuns ou blocos cerâmicos  

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 
prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 
5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 

Deverá ser prevista plataforma de retenção de entulho, com dimensões de 2,5 m e inclinação de 45º, 
no máximo a 2 pavimentos abaixo do que será demolido. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

A alvenaria será demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de 
segurança recomendados. Os tijolos ou blocos serão retirados cuidadosamente da alvenaria a fim de 
que a perda seja a menor possível.  

Os tijolos serão transportados e armazenados em local apropriado. Os tijolos que estiverem 
quebrados e os pedaços de argamassa serão considerados entulhos, transportados para local 
conveniente e posteriormente retirados da obra. 

 

5.1.1.2. Demolição de piso cerâmico  

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 
prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 
5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

O piso cerâmico deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de ponteiros de modo a não 
danificar o lastro de concreto, nem a estrutura da edificação. O material deverá ser transportado para 
local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho. 

 
5.1.1.3. Demolição de revestimento cerâmicos 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 
prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 
5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. Uso de mão-de-obra 
habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 



 

 

As peças cerâmicas deverão ser demolidas cuidadosamente, com a utilização de ferramentas 
adequadas de modo a não danificar as instalações e equipamentos existentes no local.  O material 
deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho. 

 
5.1.1.4. Demolição de revestimento com argamassa 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 
prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 
5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

O revestimento deverá ser retirado cuidadosamente com ferramentas adequadas de modo a não 
danificar a parede. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente 
retirado da obra como entulho. 

 

5.1.1.5. Retirada de portas e janelas, inclusive batentes  

As portas e janelas que estiverem em condições de reaproveitamento, deverão ser armazenadas em 
local apropriado. A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI). 

Inicialmente, as portas e janelas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida, retirar os batentes 
ou aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem 
chumbados nas laterais do vão. 

 

5.1.1.6. Retirada de esquadria metálica  

Deverão ser tomadas medidas de proteção contra danos nas esquadrias, evitando-se amassos, 
empenos ou ranhuras, caso as mesmas sejam reaproveitadas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção individual (EPI). 

Iniciar o serviço retirando cuidadosamente todos os vidros (caso existam) e, em seguida, 
desparafusando a esquadria, do contramarco. Retirar, por último, o contramarco com o auxílio de 
ponteira ou ferramental adequado. 

 
5.1.1.7. Remoção de pintura  

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Toda a superfície a ser pintada deverá 
ser lixada para remoção total da pintura antiga. Partes soltas ou mal aderidas deverão ser retiradas, 
raspando ou escovando-se a superfície. 

 

 

5.1.2. Instalação do canteiro 

Os canteiros de serviços devem ser localizados nos pontos mais próximos das principais frentes de 
trabalho, com acesso fácil através de áreas bem conservadas, abrigando todos os equipamentos, 
materiais e mão-de-obra necessários à execução dos serviços contratados. 

Construir as instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos e 
administrativos e compatíveis com o porte da obra, assim como ao atendimento do pessoal 
empregado, inclusive com execução das instalações, a saber: 

 Escritório para Empreiteira e Fiscalização; 

 Refeitórios; 

 Depósito de materiais; 

 Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos miúdos, utensílios, 
peças e ferramentas; 



 

 

 Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

 Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água; 

 Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia 
elétrica (luz e força); 

 Outras construções ou instalações necessárias, a critério da Empreiteira, tais como 
alojamentos, produtos para higiene pessoal e de ambiente. 

Os abrigos provisórios deverão ser dimensionados considerando-se: 

 O número provável de operários residentes na obra; 

 O devido atendimento ao serviço de fiscalização; 

 O eventual armazenamento de materiais perecíveis como cimento, cal e gesso. 

 Deverão ser providenciadas ligações provisórias de água, esgoto, energia elétrica, telefonia e 
rede lógica. 

 Deverão ser executadas em paredes de madeira, construídas em chapas compensadas 
fixadas nas peças de madeira, cravadas 60 cm no solo a cada 1,80m; 

 Piso cimentado; 

 Cobertura e telhas de fibrocimento e peças em madeira; 

 Área de ventilação mínima equivalente à 1/10 da área do piso; 

 Rede de iluminação com fiação protegida por eletrodutos. 

A licitante vencedora deverá apresentar o layout do canteiro de obras com a devida distribuição das 
instalações de acordo com as características de cada implantação. 

 

5.1.3. Placa da obra 

Instrumento padronizado e obrigatório que serve para que os órgãos fiscalizadores observem quem é 
o responsável por cada tipo de serviço contratado.  

Para sua execução deverão ser observadas as disposições da Resolução nº 250, de 16/12/77, do 
Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que “regula o tipo e uso das 
placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia”. 

No Brasil é obrigatório o recolhimento de taxa no CREA da Região desse mesmo profissional, 
podendo sofrer advertência e multa no caso de inexistência desta.  

A colocação e manutenção das placas são obrigatórias enquanto durar a obra. Deverão estar visíveis 
e legíveis ao público, contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos 
técnicos e artísticos, assim como dos responsáveis pela execução dos trabalhos. 

A placa será em chapa galvanizada nº. 24 estruturada em cantoneira de ferro e pintura com esmalte 
sintético de base alquídea. 

5.1.4. Mobilização / desmobilização da obra 

Caberá a Empreiteira efetuar a mobilização e a completa desmobilização do Canteiro de Obras, com 
a retirada completa de instalações provisórias, equipamentos, máquinas, etc, necessárias para 
execução dos serviços, devendo deixar a área totalmente livre de vestígios da obra. 

5.1.5. Tapume 

Correspondem ao fechamento de proteção provisória construída nos limites do terreno com a via 
pública e propriedades vizinhas para o isolamento do terreno onde ocorrerá à obra. Sua colocação é 
obrigatória em caso de obras de construção, demolição ou reparos, conforme a NBR 7678/ 1983. 

Deverão ser construídos de forma a resistir a impactos de no mínimo 60 kgf/m2, com altura mínima 
de 2,20m em relação ao nível da calçada, conforme a NBR 7678/ 1983; 

O tapume será construído com estrutura de madeira com fechamento em chapa 



 

 

compensada em madeira de 2,20x1,22m, espessura de 6mm, colocadas na posição vertical, 
justapostas, com altura de 2,20 m, pregadas em estacas de madeira maciça com 6x16cm de seção 
transversal, espaçados de 2,44m e cravadas no solo. Os montantes intermediários e as travessas 
serão peças inteiras e maciças com 6x6cm de seção transversal. 

Deverá haver uma porta de 0.80 x 2.10m, no mínimo, que servirá para acesso de pessoas; 

Deverá haver um portão devidamente dimensionado para entrada de veículos grandes, como 
caminhões. Neste portão deverá haver sinalização sonora e/ou visual indicando entrada e saída de 
veículos; 

As superfícies dos tapumes deverão receber uma pintura protetora e decorativa com cores a critério 
do Arquiteto e/ou Fiscalização. 

5.1.6. Ligações provisórias 

Correspondem às ligações provisórias para funcionamento do canteiro de obras: Ligação provisória 
de água; Ligação provisória de esgoto sanitário; Ligação provisória de Energia Elétrica; Ligação 
provisória de telefonia. 

As ligações provisórias deverão decorrer conforme o disposto na NBR 7678/ 1983 - Segurança na 
Execução de Obras e Serviços de Construção (NB 252/ 1982). Deverão ser solicitados às 
concessionárias locais estudos e orçamentos, obedecendo às normas fixadas pelas mesmas.  

Este pedido deverá ser acompanhado das plantas da edificação a ser construída, endereço da obra, 
potência instalada no canteiro. Caso o local não disponha desse serviço, a contratada deverá 
providenciar a instalação de um grupo de geradores com capacidade compatível com a necessidade 
de carga para operação dos equipamentos, durante a execução das obras, e iluminação.  

 

5.1.7. Taxas e emolumentos 

Caberá a contratada efetuar a regularização das obras junto aos órgãos públicos (Prefeitura, CREA, 
INSS, concessionárias, etc.). A contratada deverá providenciar copia dos projetos para execução das 
obras e apresentação junto à prefeitura. A regularização da obra, bem como a quitação das taxas e 
emolumentos, deverá ser realizada em tempo hábil, para evitar transtornos ao bom andamento dos 
serviços.  

 

5.2. FUNDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA 
 

5.2.1. Escavações de valas e regularização de fundo de vala com apiloamento 

As escavações serão executadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas, para 
possibilitar a execução de fundações de concreto armado (sapatas e vigas de amarração). A 
profundidade de escavação das sapatas e das vigas inferiores estarão de acordo com o nível 
especificado em projeto para suportar os esforços provenientes da edificação. 

 

5.2.2. Concreto magro 

Será colocada uma camada de concreto magro sob as bases de todas as sapatas do prédio, inclusive 
sob todas as fundações do reservatório de água. O concreto magro será executado com cimento, 
areia e brita, no traço 1:4:5. 

 

5.2.3. Concreto estrutural com transporte, lançamento e adensamento 
 
O concreto terá um fck =  25Mpa (ver projeto estrutural), e deverá atender às Normas Brasileiras em 
vigor. Os processos de transporte e lançamento do concreto, bem como os planos de concretagem, 
deverão ser submetidos à aprovação prévia da fiscalização, cabendo à Contratada utilizar os meios 
de transporte mais adequados às características da obra. 
 
Sempre que a interrupção da concretagem for necessária, deverão ser tomadas 
as devidas precauções, no sentido de garantir suficiente ligação do concreto já 



 

 

endurecido com o novo. O concreto deverá ser colocado, sem apresentar segregação de seus 
componentes, em todos os cantos e ângulos das formas e ao redor das barras, ganchos, estribos e 
peças embutidas, através de métodos e equipamentos adequados e sob condições de iluminação 
natural, ou artificial. 
 
A altura máxima do lançamento em queda livre deverá ser de 2,00m e toda a movimentação do 
concreto, após seu lançamento, deverá ser feita de modo a não causar a segregação dos agregados. 
Durante e imediatamente após o lançamento do concreto, antes do início da pega, ele deverá ser 
convenientemente vibrado ou socado, por meio de equipamento mecânico, de acordo com sua 
trabalhabilidade e com as determinações da fiscalização. 
 
A vibração, para adensamento do concreto, deverá ser feita de modo que toda a armadura seja 
completamente envolvida e todos os recantos das formas preenchidos, evitando-se ao máximo a 
formação de ninhos de agregado, ou vazios de qualquer natureza. 

O controle de resistência do concreto à compressão é obrigatório, devendo ser feito ensaio com 6 
corpos de prova, independente do tipo de dosagem, nos seguintes casos: para cada 20 m³ de 
concreto lançado; sempre que houver modificação dos materiais ou do traço; para cada elemento 
representativo da estrutura. Os resultados dos ensaios serão entregues à Fiscalização. 

Após a concretagem, a estrutura deve ser molhada diariamente, evitando, assim, a secagem 
prematura, durante, pelo menos, 07 dias, a contar da data do lançamento (cura). 

 

5.2.4. Armaduras 
 
Os aços estruturais, a serem utilizados na execução de concreto armado deverão atender 
integralmente as especificações da ABNT e ao projeto estrutural. Todas as barras de aço estrutural 
deverão ser convenientemente armazenadas, especialmente quando sua utilização não for imediata, 
separadas em molhos de mesmo tipo e bitola com as respectivas etiquetas de identificação, apoiadas 
sobre cavaletes de madeira convenientemente espaçados e, sempre que necessário, protegidos das 
intempéries, e demais agentes nocivos, por meio de lonas impermeáveis ou outros artifícios que 
garantam níveis mínimos de oxidação durante o tempo de armazenamento no canteiro. 
 
 
 

5.2.5. Fôrmas 
 
Serão utilizados chapas compensadas resinadas de boa qualidade, com espessuras compatíveis com 
as dimensões das peças a concretar e com as dimensões e espaçamentos e demais peças de 
amarração. Todas as fôrmas, bem como os respectivos travamentos e escoramentos, deverão ser 
executados de modo a não sofrerem qualquer tipo de deslocamento, ou deformação, durante e após 
a concretagem, e, sempre que necessário, com a previsão de contra-flechas para compensar as 
deformações provocadas pelos esforços de carregamento do concreto fresco. 
Antes do lançamento do concreto, deverá ser feita uma revisão completa de todo o conjunto e 
concluídas as eventuais correções e acertos. Todas as superfícies destinadas a receber o concreto 
deverão ser cuidadosamente limpas, removendo-se, além da serragem, todo e qualquer material 
estranho, como folhas, pregos, restos de arame e de eletrodutos, etc. Durante todo o processo de 
desforma, deverão ser tomados os cuidados necessários para evitar a ocorrência de choques 
mecânicos que danifiquem as peças concretadas, especialmente em se tratando de concreto 
aparente. 
 
Quanto ao aspecto, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamentos que prejudicarão 
a sua estética.Correrá, exclusivamente, por conta da Construtora, qualquer serviço que vise à 
correção das imperfeições do concreto (bexigas, esbojos, vazamentos, etc), decorrentes de uma má 
vibração e/ou confecção de formas. 

 
5.3. ESTRUTURA 
 



 

 

5.3.1. Concreto estrutural com transporte, lançamento e adensamento 

Considerar especificação 2.3 no item FUNDAÇÕES. 

5.3.2. Armadura 

Considerar especificação 2.4 no item FUNDAÇÕES. 

5.3.3. Fôrma 

Considerar especificação 2.5 no item FUNDAÇÕES, porém usando a fôrma plastificada de 12mm. 

5.3.4. Laje 

A laje de forro deverá ser pré-fabricada, com preenchimento de isopor, revestida com camada de 
concreto de 4 cm, h = 12 cm, suportar uma sobrecarga mínima conforme indicação em projeto. A 
empresa fornecedora da laje deverá apresentar ART do responsável pela fabricação da mesma.  

As pré-lajes poderão ser assentadas sobre blocos tipo canaleta ou vigas de perfil "J" que eliminam 
formas, fazendo o respaldo das paredes, funcionando como cintas de travamento. As caixas de luz e 
dispositivos de fixação dos conduítes devem ser integrados à pré-laje, sendo o caminhamento dos 
conduítes indicados na própria peça. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI). 

Deve-se montar o escoramento com a colocação dos pontaletes apoiados sobre base firme, bem 
contraventados e com altura necessária à execução da contraflecha indicada pelo fabricante. Colocar 
as tábuas em espelho, pregadas (prego 19 x 33) nos pontaletes para apoio das vigotas.  

Montar as vigotas obedecendo ao espaçamento para assentamento dos blocos de isopor a partir das 
nervuras de travamento. Distribuir os blocos, apoiando-os nas vigotas, sendo que a primeira fileira de 
blocos deverá apoiar-se, de um lado, sobre a viga de concreto armado ou parede e, do outro, sobre a 
primeira vigota. Antes do lançamento do concreto, molhar os blocos, as vigotas e as  armaduras de 
travamento. Lançar e adensar o concreto de FCK conforme projeto, controle tipo B, preenchendo os 
espaços entre as vigotas e as nervuras, formando o capeamento da laje. Utilizar espessura entre 3 a 
8 cm como capeamento de concreto, em função do adequado cobrimento dos elementos embutidos 
no capeamento (eletroduto, caixas de passagens, etc.). 

 

5.4. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS 
 

5.4.1. Alvenaria de elevação 

Todas as paredes deverão ser construídas em blocos cerâmicos furados, conforme projeto executivo 
de arquitetura. As espessuras das alvenarias de vedação em bloco cerâmico furado, sabendo-se que 
se referem às paredes depois de revestidas, deverão ter espessura=15 cm; 

Serão utilizados blocos cerâmicos de 9x19x19cm nas paredes de 15 cm de espessura. Os blocos 
deverão ser de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, 
suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro 
qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões 
perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das 
Normas NBR 7171 e NBR 8042, para tijolos furados. Se necessário, os tijolos serão ensaiados de 
conformidade com os métodos indicados nas normas.  

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 
umidade, contato com substâncias nocivas e o 

utras condições prejudiciais. 

As alvenarias de bloco cerâmico serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos 
indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não 
deverá ultrapassar 12 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão 
umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. 

O assentamento dos blocos será executado com argamassa mista de cimento, areia e arenoso, no 
traço volumétrico 1:2:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. Poderá ser utilizada 
argamassa pré-misturada, a critério da fiscalização. 

file:///C:/AREA_TECNICA/Apostilas%20e%20normas/SUCAB/TEXTOS/servicos-09-00-00-000.html
file:///C:/AREA_TECNICA/Apostilas%20e%20normas/SUCAB/TEXTOS/servicos-07-02-01-039.html


 

 

Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não 
encunhadas na estrutura, deverão ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicação do 
projeto. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os 
arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. 

 

5.4.2. Verga e contra verga 

Serão executadas vergas e contra-vergas em concreto armado nas alvenarias, acima e abaixo dos 
vãos a serem instaladas esquadrias, quando não houver viga de concreto.  

Deverá ser preparada  a fôrma  constituída de dois painéis laterais, painel inferior e duas peças de 
fechamento, em tábua de pinho ou madeira compensada com altura em função do vão da porta da 
janela. Colocar a armadura com separadores na fôrma. Molhar a fôrma, lançar e adensar o concreto 
e, após cura, efetuar a desmoldagem e transportá-la até o local onde será colocada, no vão da porta 
ou janela. 

 

5.4.3. Divisória em granito verde Ubatuba (boxes e tapa-vistas dos sanitários) e = 2 cm 

Colocação de divisória de granito cinza com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de 
espessura. A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e plasticidade adequadas 
para fixação de placa divisória. Estas serão usadas nos boxes dos sanitários e como tapa vistas nos 
mictórios. 

Como dosagem inicial recomenda-se o traço nas proporções 1:3, em volume sendo uma parte de 
cimento e três partes de areia média ou grossa; o ajuste do traço deverá ser feito experimentalmente 
em função dos materiais constantes da argamassa.  

A divisória deverá ter dimensões, forma e detalhes específicos, indicados no projeto. A placa divisória 
deverá ter as bordas e superfícies lisas, sem irregularidades.  Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

Após o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa divisória com largura 
de aproximadamente 1 cm superior à espessura da placa e profundidade de 3 cm a 5 cm; executar o 
corte com esmerilhadora elétrica, com disco de corte apropriado. 

Após aprumada e nivelada, fixar a placa com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que deverá 
preencher todos os vazios do rasgo e ter sua superfície aparente lisa e regular. Entre a parede e a 
placa divisória e, entre esta e o piso, instalar elementos de arremate ou executar um rejuntamento 
mais adequado para acabamento, como, por exemplo, pasta de cimento branco. 

 

5.5. REVESTIMENTO 
 

5.5.1. Chapisco em paredes e tetos 

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.  

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 de 
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 
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pela fiscalização.  

Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento atendam às condições de 
planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do 
chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou 
quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: Remoção de pó e materiais soltos; 
Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob pressão; Remoção de óleo 
desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada utilizando-se os 
seguintes processos: 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 em abundância; 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 
em abundância; 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 com água; 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). 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. 

 

5.5.2. Massa única em paredes de alvenaria e tetos 

Aplicação de argamassa  de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia e água, destinada à 
regularização da base, constituindo-se no acabamento final. Deverá ser iniciado somente após 
concluído os serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos: 24 horas após a 
aplicação do chapisco; 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 o 
chapisco; 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso esta seja a camada única.  

A espessura mínima admitida é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada 
única. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação 
(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm. A argamassa 
deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes neste Caderno de Encargos. 
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 da massa única deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. A 
massa única deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e 
composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado.  

O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação. Uso de 
mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 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 sarrafiada, 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 
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e homogênea. 

 

5.5.3. Emboço em paredes 

Aplicação de argamassa  de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia, água e, 
eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento 
final. 

O emboço deverá ser iniciado somente após a conclusão dos serviços a seguir indicados, obedecidos 
seus prazos mínimos: 24 horas após a aplicação do chapisco; 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 o chapisco; 28 dias de idade para execução do acabamento 
decorativo, caso o emboço seja a camada única.  

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. A argamassa de emboço deverá ser preparada de acordo com as recomendações 
constantes neste Caderno de Encargos.  

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 deverão corresponder à finalidade de aplicação. Uso de 
mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

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 sarrafiada, 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. 

 

5.5.4. Revestimento cerâmico de 33x45cm, tipo – A, PEI 3, na cor branca  

Os revestimentos cerâmicos de 33x45 cm deverão ser aplicados em todas as paredes do projeto, 
exceto a sala da nutricionista. Assentamento com juntas a prumo, executado sobre emboço com 
cimento colante, constituindo-se no acabamento final. 

O procedimento de execução do revestimento com cerâmicas deverá obedecer ao disposto na NBR 
8214 - Assentamento de azulejos. O assentamento das peças cerâmicas só poderá ser iniciado, 
quando forem concluídos os seguintes serviços: Instalações elétricas e hidráulicas (inclusive testes); 
contra-piso; emboço, com no mínimo 7 dias de aplicado; instalações de contramarcos; marcações 
dos níveis; plano executivo para definição das posições dos arremates.  

A argamassa colante deverá ser testada, antes de iniciar os serviços de assentamento. O prazo para 
utilização da argamassa preparada é de no máximo 2,5 horas, a partir da colocação da água. A 
argamassa preparada deverá ficar em repouso, por um período de 15 minutos, e ser remisturada, 
para que o aditivo fique homogeneamente distribuído. As peças cerâmicas deverão estar secas, com 
o tardoz da peça, isento de pó. A desempenadeira dentada deverá ser de aço com chapa, com 
espessura de 0,5 mm, dimensões aproximadas de 11 cm por 28 cm, tendo dois 
lados adjacentes denteados, com reentrâncias quadradas de 6 mm de lado.  



 

 

A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da desempenadeira, deverá ter 
espessura aproximada de 4 mm. O rejuntamento do revestimento deverá ser iniciado após 
decorridas, no mínimo, 72 horas do seu assentamento. Antes da liberação para realização desse 
serviço, deverão ser verificadas, por meio de percussão com instrumento não contundente, as peças 
que apresentarem falhas de aderência (som cavo). Em caso afirmativo, deverão ser removidas e 
providenciadas, imediatamente, o reassentamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório 
de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de duas 
peças cerâmicas colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como referência a cota 
estabelecida. Feita a marcação, o emboço ou base deverá ser umedecido.  

A argamassa colante deverá ser aplicada com o auxílio de uma desempenadeira dentada, numa área 
que possa ser revestida num tempo máximo de 10 min. A borda inferior da cerâmica deverá ser 
colocada em contacto com a parede e pressionada, uniformemente, contra a mesma. Se necessário, 
deverão ser dados pequenos impactos, com instrumento de madeira, até obtenção do seu perfeito 
nivelamento e prumo.  

O excesso de argamassa, extravasado das juntas, deverá ser removido. O assentamento só poderá 
ser feito enquanto não se formar uma película esbranquiçada sobre a superfície da argamassa 
colante ou, quando ao ser tocada com o dedo, não aderir uma ligeira camada de argamassa. Em 
panos com área superior a 32 m² ou que um dos lados tenha mais de 8m, deverão ser feitas juntas 
de movimentação, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverão estar dispostas, de modo que 
as fiadas formem ângulo de 90° com a horizontal.  

 

5.6. COBERTURA 
 
As coberturas deverão abranger todas as áreas especificadas, obedecendo às inclinações, locações 
e dimensões previstas no projeto. 

5.6.1. Estrutura em maçaranduba (madeira certificada) para telhas cerâmicas 
 
A estrutura de madeira que irá sustentar o telhado será constituída de peças de maçaranduba, 
alinhadas, sem falhas e fissuras, nas dimensões necessárias para suportar os esforços a que forem 
solicitadas, e espaçadas de acordo com as normas.   

A execução do madeiramento deverá obedecer aos desenhos do projeto da estrutura da cobertura. O 
projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações 
e NBR 6123/88 - Forças devidas ao vento em edificações. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

A estrutura de madeira será constituída por tesouras, terças, caibros e ripas em madeira 
maçaranduba certificada, apoiados sobre pilares e alvenarias. A inclinação deverá obedecer o 
projeto. Todas as conexões, emendas ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo 
permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, 
de forma a obter-se maior segurança, solidarizarão e rigidez na ligação. 

 

5.6.2. Telha cerâmica tipo colonial (igual a já existente) 
 
As telhas deverão ser do tipo cerâmica tipo colonial. A declividade mínima do telhado será de 25% 
que corresponderá à relação entre as distâncias vertical e horizontal expressa em porcentagem. As 
telhas cerâmica deverão atender às condições especificadas na NBR 9601 - Telha cerâmica de capa 
e canal.  

Será recomendável usar, numa mesma obra, telhas de mesma procedência. Uso de mão-de-obra 
habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

As telhas serão assentadas diretamente sobre as ripas que compõem a  armação da cobertura. A 
colocação das telhas deverá ser feita a partir do beiral por fiadas que deverão estar em perfeito 
alinhamento quer no sentido transversal quer no sentido longitudinal.  Deverão ser assentadas 
primeiramente as telhas com função de canal no sentido da inclinação do 
telhado, com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga 

file:///C:/AREA_TECNICA/Apostilas%20e%20normas/SUCAB/TEXTOS/servicos-16-01-03-000.html


 

 

voltada para o lado da cumeeira.  

A telha canal seguinte será encaixada na parte mais larga. Após colocação das telhas canais serão 
assentadas as telhas capas com a concavidade voltada para baixo e a extremidade mais estreita, 
voltada para a cumeeira. As telhas são encaixadas umas as outras com sobreposição de 10 cm. As 
telhas capas serão fixadas às telhas canais, nos extremos do telhado, por meio de argamassa. A 
argamassa deverá ter capacidade de retenção de água, ser impermeável, insolúvel em água e 
garantir boa aderência.  

O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem 
inicial serão recomendadas argamassas de proporção 1:2:9 ou 1:3:12 em volume de cimento, cal e 
areia respectivamente. Outras argamassas poderão ser usadas desde que apresentem propriedades 
equivalentes. A fim de manter a estética da cobertura será recomendável o uso de pigmentos na 
argamassa, que lhe conferirão uma coloração semelhante à coloração da telha. 

 

5.6.3. Toldo em lona 
 

Lona em material sintético de PVC, obtido pelo acoplamento de dois filmes com um tecido de 
poliéster de alta resistência, resistentes aos raios UV, com revestimentos de proteção do tipo Auto-
extinguível. Deve possuir bloqueio contra raios UV (provido de aditivos para conferir resistência 
contra os efeitos dos raios ultravioletas e evitam o desbotamento das cores ao longo do tempo), 
Fungicidas (aditivos que evitam a formação de bolores e manchas provocadas por fungos) e 
Antioxidantes, evitando o surgimento de manchas ferruginosas. A estrutura de sustentação deverá 
ser confeccionada em perfis de alumínio (tubos), na cor natural. 

 
5.6.4. Rufo em placa de concreto armado, largura = 34 cm e e = 5 cm 

 
Colocação de rufo em placas de concreto armado confeccionadas “in locu” com largura de 34cm e 
e=5cm. Deverá ser executado por sobre as coberturas, conforme projeto arquitetônico, com um Fck = 
20 Mpa. Colocar o rufo chumbado em platibanda com o uso de argamassa de alta resistência. Uso de 
mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

 
5.7. PISOS 
 

5.7.1. Contra-piso em concreto e=7cm 
 
O concreto deverá ter um fck = 15Mpa. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não 
interfiram na aplicação e cura do concreto. Não deve ser executado em dias chuvosos e deve se 
protegido da ação direta do sol logo após a aplicação. O concreto deve ser curado com molhagens 
diárias, durante 7 dias. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI). 

Sobre a superfície limpa, regularizada e bem apiloada,  fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre 
si, que devem ser usados como referência do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida 
neste item.  

O concreto é lançado sobre o terreno umedecido, distribuído sobre a superfície a ser lastreada, 
ligeiramente apiloado, manualmente. A superfície deve ser regularizada com auxílio de régua 
metálica, própria para esta finalidade. 

 

5.7.2. Regularização desempenada de base para revestimento de piso, argamassa de 
cimento e areia sem peneira, traço 1:3, e=3cm 

 
Regularização da base já executada com  argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 3 
cm. Destina-se principalmente a pisos térreos. 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 
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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 no traço 1:3.  
Após a aplicação da argamassa a superfície final será 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. 

5.7.3. Piso cerâmico tipo A, PEI 4, 45X45 cm cor branco  
 
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. 

Nos casos em que as paredes sejam revestidas com componentes cerâmicos, 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 duas superfícies.  

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 (nível do piso acabado) 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 que 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. A fim de 
que as juntas apresentem as espessuras indicadas no projeto e sejam uniformes deve-se empregar a 
própria linha ou espaçadores padronizados. 

 

5.7.4. Piso monolítico a base de resina de poliuretano vegetal, tri 
componente, e=4,0 mm, c/ rodapé curvo de mesmo material 

 



 

 

Revestimento técnico a base de resina poliuretano vegetal, tri componente, auto imprimante e 
autonivelante, impermeável com 4,0 mm de espessura. Superfície antiderrapante. 

Para a adequada preparação do substrato deve ser realizado o tratamento mecânico (desbaste 
abrasivo, jateamento e/ou fresamento) para eliminação de impregnações em geral, além de criar um 
perfil de ancoragem ideal para garantir uma perfeita aderência do revestimento ao substrato atual, 
seguido de aspiração para remoção dos resíduos sólidos particulados, evitando-se a geração 
significativa de poeira em suspensão, bem como evitar falhas de adesão do revestimento ao 
substrato. 

Caso necessário, argamassas especificas poderão ser utilizadas para reparos de trincas, buracos e 
juntas do substrato. Delimitações das áreas de bordas de ralos, encontros com cantoneiras de pisos, 
soleiras de portas, encontro com revestimentos de outras naturezas, juntas, fissuras e trincas, 
deverão ser efetuados cortes (sulcos) com disco diamantado para melhorar a ancoragem do novo 
revestimento. Quando da utilização de revestimentos a base de uretano será necessário criar sulcos 
de ancoragem de 1 x 1 cm formando quadros máximos de 25 m². 

Para os revestimentos autonivelantes, o substrato deverá receber uma camada raspada do próprio 
produto para selar o substrato e evitar bolhas de superfície geradas pelo ar presente na porosidade 
do substrato de concreto. Nos casos onde houver o uso da camada imprimante, deve-se obedecer os 
intervalos (mínimos e máximos) de tempo entre camadas, referende a cada produto. 

A próxima etapa será a aplicação do revestimento, conforme o manual de mistura e instalação do 
produto. Misturar os 3 componentes e aplicar com uso de rastelos dentados na espessura desejada e 
desaerado com o uso de rolo quebra bolha. Após 12 horas de cura, a 25ºC, o revestimento poderá 
ser liberado para tráfego leve. 

 

5.7.5. Piso cimentado liso desempenado, e=3 cm, traço 1:3 
 
Execução de piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre a base ou lastro de pavimentação 
em área interna, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície. 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.  

O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
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 sete 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. 
Nos locais expostos às chuvas e a abundantes àguas 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).  

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 1:3 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 3 cm. A superfície terá o acabamento desempenado. 

5.7.6. Piso de alta resistência, e=12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e 
polimento mecanizado 

 
Será executado piso de alta resistência tipo granilite, c/ tonalidade clara (rodapé canto-curvo do 
mesmo material - h= 10 com), conforme indicação das Plantas do Projeto Arquitetônico. Será utilizada 
de alta dureza e granulometria específica, grupo B de resistência mecânica, conforme normas da 
ABNT, obedecendo a especificações do fabricante.  

Deverá ser executado à base de basalto e quartzo, excluindo-se qualquer tipo 
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de calcário. O acabamento da superfície deverá ser polido nas áreas internas, e nas áreas externas 
deverão ter acabamento liso, bem como receber resina poliuretânica. 

Deverá conter baixo teor de finos, que absorvem muita água, diminuindo a resistência à abrasão. 
Dever-se-á buscar o mínimo consumo de cimento. Não será admitido que os perfis plásticos e 
metálicos especificados no projeto arquitetônico sofram emenda. 

Os perfis plásticos deverão ter 20 mm de altura, 3 mm de espessura. Os pisos de alta resistência 
serão executados em duas fases distintas: a execução do contra-piso ou capa niveladora e a 
execução da camada de alta resistência. Deverá ser dimensionado para tráfego médio, com juntas 
plásticas e acabamento será polido. 

Somente deverá ser aplicado sobre laje ou lastro de concreto. Esta base de concreto deverá estar 
suficientemente áspera, livre de impregnações tais como óleos, graxas, grânulos soltos ou friáveis, ou 
de qualquer outro tipo. Em caso da superfície estar muito lisa, recomenda-se que seja feito um 
apicoamento para garantia de perfeita acomodação das camadas que serão superpostas. 

Após a limpeza, a base deverá ser lavada e saturada de água. Procede-se à aplicação das juntas que 
deve ser feita a partir de pontos de nível previamente determinados. Utiliza-se um fio de nylon que, 
devidamente posicionado nos referenciais obtidos através de pontos de nível, proporciona o 
nivelamento e alinhamento que a junta deverá seguir.  

Sob o caminho do fio, deve-se aplicar chapisco de cimento e areia de traço 1:2 e argamassa de 
cimento e areia de traço 1:3. Respeitando-se o alinhamento e nivelamento do fio, introduz-se a junta 
na argamassa que deverá ser pressionada de modo a não cobrir mais que 3/5 de sua altura, bem 
como, não ultrapassar 2 cm de largura de cada lado. Durante a cura, a argamassa deverá ser 
sulcada, para facilitar sua aderência às demais camadas. 

A base de concreto deve ser chapiscada com argamassa de traço 1:2, cimento e areia. Lança-se 
sobre a base o contra piso de correção, que é uma argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 
devendo ser bem compactado e desempenado, deixando-o já com o rebaixamento equivalente à 
espessura a ser preenchida pelo produto de alta resistência. 

A espessura do produto de alta resistência deverá ser de 12 mm, recomendando-se um rebaixamento 
ligeiramente menor uma vez que pela retração normal da argamassa ele tende a aumentar. 

Quando a espessura do contrapiso de correção tiver que ser superior a 3 cm, recomenda-se a adição 
de brita 0. Neste caso, mistura-se areia e brita em partes iguais. 

Para obtenção de argamassa de alta resistência, mistura-se o produto específico com cimento e água 
nas proporções indicadas pelo fabricante. Sobre o contrapiso ainda não endurecido, esta argamassa 
deve ser lentamente espalhada, vibrada e compactada com auxílio de régua vibradora. 
Posteriormente dá-se acabamento com desempenadeira metálica. 

Seis a oito horas após a aplicação da camada de alta resistência deve-se cobri-la com colchões de 
areia úmida de 2 a 3cm de espessura, que aí permanecerá durante 4 (quatro) dias, sendo 
constantemente umedecido. 

O polimento deverá passar por três fases de desgaste feito por máquinas politrizes, após a remoção 
do colchão de areia: 

1ª Fase: O desgaste será feito com pedra esmeril grana 36, onde se obtêm a retirada da nata 
superficial, o corte e a homogeneização do agregado; 

2ª Fase: O desgaste é feito com esmeril grana 60 ou 80, onde são retirados eventuais riscos 
provocados pela pedra passada anteriormente. O piso deve ser imediatamente estucado com pasta 
de cimento (pigmentada com a argamassa de alta resistência na cor bege claro), aplicada com 
espátulas, aí devendo permanecer durante pelo menos 72 horas; 

3ª Fase: Na última fase o polimento é feito com pedra esmeril grana 120, retirando o estuque 
conferindo ao piso o aspecto final. 

Estando o piso totalmente seco após o polimento final, o mesmo deve receber uma demão de cera 
líquida especial. A espessura do piso, desde a superfície acabada da camada de alta resistência à 
base, deverá ter de 3 a 5 cm. As interrupções dos serviços, só serão feitas nas juntas plásticas. 

Deverá ser evitado durante a execução e cura a ação de raios solares, correntes 
de ar ou variações bruscas de temperatura. Nas áreas ou compartimentos onde 



 

 

houver ralos ou saídas de águas, o seu caimento deverá ter uma declividade mínima de 1% em 
direção aos mesmos. Respeitar demais procedimentos e orientações do fabricante e/ou fornecedor, e 
o Caderno de Encargos da PINI. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a 
superfície final se apresente bem uniforme, e com bom acabamento nas juntas e arremates com 
paredes, ralos e outros elementos, de conformidade com as indicações do projeto. Após todo o 
processo, o piso deverá ser encerado, para melhor proteção e acabamento. 

 
5.7.7. Rejunte com argamassa pré-fabricada para piso e revestimento cerâmico 

 
Execução de rejuntamento utilizando argamassa pré-fabricada. As juntas entre as peças cerâmicas 
deverão ser, no máximo, igual a 3 mm de espessura. Não deverá ser adicionado nenhum tipo de 
aglutinante ou agregado como cal, areia, cimento ou caulim. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

Deve-se molhar as juntas antes da aplicação do rejuntamento. Preencher as juntas entre as peças 
cerâmicas com argamassa pré-fabricada. Em seguida, alisar o material, fazendo o acabamento final 
do rejuntamento. 

 

5.8. ESQUADRIAS 
 

5.8.1. Porta em folhas de madeira compensada (Angelim) para pintura (cor branco-gêlo) 
 

Execução do engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alisar e folha (as) da (as) porta 
(s). Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida, 
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do 
projeto.  

Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com sarrafos, 
seladas, e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter as 
dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da 
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os 
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11. 
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de 
acordo com o nível do piso fornecido.  
 
A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de 
madeira, observando as bonecas para a colocação de alisares. A aduela será, então, chumbada 
com  argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8.   
 
Para a colocação do alisar será verificado o encontro da aduela com o revestimento. Serão tiradas as 
medidas das peças e será feito o encontro da peça vertical com a horizontal de acordo com detalhes 
fornecidos. O alisar será alinhado pela aresta da aduela e a distância deste, deverá concordar com os 
pregos 15x15 sem cabeça, fixados no topo da aduela ou de acordo com detalhes específicos. Os 
pregos serão, então, repuxados nos alisares, devendo-se distanciar em 30 cm os pontos de fixação.  
 
Para assentar a (s) folha (s) da (s) porta (s) os alisares já deverão ter sido colocados, bem como a 
soleira e a porta deverão estar seladas ou com tinta de fundo. As condições da porta deverão ser 
verificadas de acordo com as especificações das mesmas, das dobradiças e dos parafusos. Os locais 
das dobradiças serão marcados na porta e aduela e, em seguida, serão feitos os rebaixos de acordo 
com a dobradiça utilizada. Serão furados com broca os locais onde serão parafusados as dobradiças 
e, em seguida, estas serão fixadas na porta.  
 
Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão parafusadas. A folga 
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entre a porta e o portal será uniforme em todo o perímetro, de acordo com as normas técnicas. Será 
verificada a folga e a espessura da porta com a largura do jabre. Por fim, será verificado o 
funcionamento da porta. 
 
A porta P6, deverá ser de duas folhas (1.20 x 2.10 m), tipo vai e vem (com mola), com visor (50x50 
cm) de vidro comum transparente de e = 4mm. As demais portas serão convencionais (sem visor). As 
portas externas dos sanitários (P9) deverão estar providas de molas. 
 

5.8.2. Porta de alumínio (de giro) na cor natural, perfil série - 25 tipo veneziana 
 
Colocação e acabamento de portas de alumínio tipo veneziana com uma ou duas folhas. As portas 
P5 (1,20 x 2,10m), terão duas folhas e providas de visor de vidro de 50 x 50 cm. As portas P8 (0,60 x 
1,60 m), serão de uma folha e desprovidas de visor de vidro (próprias para box de sanitário). 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.  

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. 
 
Salienta-se que a porta P3 deverá ter visores de vidro comum transparente e=4mm, conforme 
detalhamento em projeto. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI). 

5.8.3. Porta 2 folhas de giro com bandeira fixa de vidro temperado 10 mm, vão conforme 
projeto, ferragens e fechadura  

 
O vão que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado e deverá 
ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será fixada através de 
ferragens, cujos detalhes de furação serão definidos no projeto; o diâmetro dos furos no vidro deverá 
ser, no mínimo, igual a espessura da chapa e a distância entre as bordas de dois furos ou entre a 
borda de um furo, e a aresta da chapa deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura do vidro. 
Não será permitido o contato direto entre o vidro e a ferragem de fixação. Entre estes deverá ser 
colocado um material durável, imputrescível e higroscópico.  
 
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. A chapa de vidro será fornecida nas dimensões pré-determinadas não admitindo 
recortes, furos ou qualquer outro beneficiamento na obra.  
 
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. 
Deverão ser sempre 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. A montagem da porta deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, 
após fixada, deverá ser adequadamente marcado um "x", de modo a indicar sua presença, evitando 
danos e acidentes. Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI).  
 
As chapas de vidro deverão ser colocadas de tal modo que não sofram tensões suscetíveis de 
quebra e deverão ter folgas nas bordas de acordo com o uso das mesmas, cujas distâncias deverão 
obedecer as condições fixadas na NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações - Vidros na construção 
civil. As chapas de vidro e conjunto de fixação serão fornecidos pelo fabricante e a instalação deverá 
ser executada por firma especializada. 
 

 
5.8.4. Fixos com bandeira de vidro temperado (vãos das postas de acesso), e = 10mm, 

dimensões conforme projeto  
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O vão que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado e deverá 
ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será fixada através de 
ferragens, cujos detalhes de furação serão definidos no projeto; o diâmetro dos furos no vidro deverá 
ser, no mínimo, igual a espessura da chapa e a distância entre as bordas de dois furos ou entre a 
borda de um furo, e a aresta da chapa deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura do vidro.  
 
Não será permitido o contato direto entre o vidro e a ferragem de fixação. Entre estes deverá ser 
colocado um material durável, imputrescível e higroscópico. 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. A chapa de vidro será 
fornecida nas dimensões pré-determinadas não admitindo recortes, furos ou qualquer outro 
beneficiamento na obra. Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento 
das chapas de vidro. 
 
Deverão ser sempre 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. A montagem da porta deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, 
após fixada, deverá ser adequadamente marcado um "x", de modo a indicar sua presença, evitando 
danos e acidentes.  
 
Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). A 
chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensão suscetível de quebra e deverá 
ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distâncias deverão obedecer as 
condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e conjunto de fixação serão fornecidos 
pelo fabricante e a instalação deverá ser executada por firma especializada. 
 
 

5.8.5. Portão e gradil em perfis, chapas e tela aramada de aço galvanizado 
 
Colocação e acabamento de gradil e portões em perfis e chapa de aço galvanizado com uma ou duas 
folhas. Metade da altura das folhas deverão estar providas de tela aramada anti-insetos. 
  
Deverão ser observados o prumo e o alinhamento dos portões. A folga entre o portão e o portal 
deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma. Após o assentamento, deverá ser verificado o 
funcionamento dos portões.  
 
Iniciar o assentamento posicionando o batente de acordo com o nível da soleira. Alinhar o batente no 
vão e chumbá-lo na alvenaria com  argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no 
traço 1:2:8. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI). 
 

5.8.6. Janelas basculantes, de correr e fixas - em vidro temperado, em caixilhos de 
alumínio, com gaxeta de neoprene  

 
O caixilho que vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa 
de vidro será fixada através de gaxeta 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, no mínimo de, 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 3,0 mm. A chapa de vidro será fornecida nas dimensões pré-determinadas não 
admitindo recortes, furos ou qualquer outro beneficiamento na obra. Cuidados 
especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de 
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vidro. Deverão ser sempre 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.  
 
A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, após 
fixada com um "x", deverá ser adequadamente assinalada, de modo a marcar sua presença, evitando 
danos e acidentes.  Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI). Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas 
encaixadas sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais 
do rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter 
espessura mínima de 2 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam 
compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo. 

 

5.8.7. Janela em alumínio (de bascular) na cor natural, perfil série – 25 
 
Todas as esquadrias de alumínio terão perfis e acessórios de alumínio anodizado natural (correr e 
guilhotina). Por questão da segurança, especial atenção deverá ser dada aos acessórios das 
esquadrias externas. Deverão ser instalados de forma que não possam ser retirados, impossibilitando 
a entrada de pessoas não portadoras das chaves, quando as esquadrias estejam trancadas. 

Os vidros serão encaixilhados com guarnição de EPDM. Todas as partes móveis serão providas de 
pingadeiras ou demais dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a 
penetração de águas pluviais. 

Todos os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio serão de aço inox. As emendas 
realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, 
diferenças de nível ou rebarbas. 

Por questão da segurança, especial atenção deve ser dada aos acessórios das esquadrias externas. 
Devem ser instalados de forma que não possam ser retirados, não permitindo a entrada de pessoas 
não portadoras das chaves, quando as esquadrias estejam trancadas. 

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina 
industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da 
limpeza final e recebimento. 

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes 
específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'água sob pressão, de conformidade 
com as especificações de projeto. 

 

5.9. FERRAGENS / FECHADURAS 
 

5.9.1. Ferragens das portas de madeira 
 
As dobradiças serão cromadas do tipo reforçado, de primeira qualidade. 

Fechaduras (portas de madeira) - com cilindro para portas - uso em ambientes de tráfego médio ou 
intenso, conforme norma ABNT NBR 14913. Distância de broca de 55mm, com cilindro de latão oval, 
monobloco passante de 4 ou 5 pinos segredos em latão, contrapinos tipo carretel e molas em aço 
inox e duas chaves em latão, com chapa testa falsa e contra chapa em aço ou latão, trinco reversível 
e lingueta em zamac, com mola reforçada ou simples.  

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca em latão cromado ou zamac. Antes das instalações, as 
peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação. 

 

5.9.2. Fechaduras para portas de Box em sanitários tipo “livre x ocupado” 
 
Fechadura tarjeta tipo “livre x ocupado”. O fecho é fabricado em aço e zamac, recebe acabamento 
posterior em cromo. 
 



 

 

5.9.3. 9.3 Ferragens das portas de alumínio 
 
Maçaneta tipo alavanca, espelho em alumínio, cilindro e corpo da fechadura em zamac. 

 

5.9.4. Ferragens das portas de vidro temperado 
 
Puxador tubular para porta de vidro temperado de 08 e 10 mm,  em alumínio na cor Cromado, 
dimensões: Altura: 500 mm; Diâmetro: 25 mm; Distância entre Furos: 300 mm. Fechadura manual em 
latão cromado para duas folhas de abrir. 
 

5.9.5. Ferragens janelas de alumínio 
 
Fecho tipo concha cega em alumínio para janelas de correr e fecho tipo Max-ar (alavanca em 
alumínio e contrafecho em polímero) para janelas basculantes. 

 

5.10. VIDROS / ESPELHOS 
 

5.10.1. Vidro comum liso transparente, e=4mm 
 

Vidro liso comum de 4mm, em caixilhos de alumínio, com gaxeta de neoprene.  O caixilho que vai 
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada 
com gaxeta 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).  

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob 
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a 
borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 2 
mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a 
gaxeta, o vidro e o material do rebaixo. 



 

 

5.10.2. Vidro temperado, e=6mm, em caixilho de alumínio com gaxeta de neoprene 
 
O caixilho que vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa 
de vidro será fixada através de gaxeta 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, no mínimo de, 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 3,0 mm.  
 
A chapa de vidro será fornecida nas dimensões pré-determinadas não admitindo recortes, furos ou 
qualquer outro beneficiamento na obra. Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e 
armazenamento das chapas de vidro. Deverão ser sempre 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.  
 
A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, após 
fixada com um "x", deverá ser adequadamente assinalada, de modo a marcar sua presença, evitando 
danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI).  
 
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob 
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a 
borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 2 
mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a 
gaxeta, o vidro e o material do rebaixo. 
 

5.10.3. Espelho cristal (sanitários) 
 
Os espelhos serão do tipo cristal, e = 4 mm e terão molduras em perfil de alumínio e compensado 
6mm, plastificado e colado. As dimensões e colocação deverão obedecer ao detalhamento do 
projeto. 

 

5.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

5.11.1. Instalações hidráulicas 
 
A execução das instalações hidráulicas deverá seguir rigorosamente, o projeto de instalações 
hidráulicas. 

Tubulações e conexões. Todo o material usado no projeto hidráulico será em PVC soldável. Todas as 
juntas entre tubos e conexões serão soldáveis com adesivo plástico, seguindo rigorosamente os 
procedimentos recomendados pelo fabricante. Serão usadas conexões com reforço em bucha latão 
em todos os pontos de água fria especificados no projeto. 
 
Peças e acessórios. Todas as peças deverão ter funcionamento perfeito, estarem colocadas 
rigorosamente conforme o projeto. As peças sanitárias e seus acessórios serão em louça branca de 
marca conceituada no mercado. Os registros utilizados terão canopla em metal cromado. 
 
 

5.11.2. Louças, metais e acessórios: 



 

 

 
5.11.2.1. Bacia de louça branca sifonada com caixa acoplada (para uso 

convencional) incluso acessórios  
 
Deverão ser instaladas, conforme detalhes do projeto, bacias sanitárias de louça branca de boa 
qualidade, com caixa acoplada, também na cor branca, inclusive tampa e acessórios.  

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). 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 o acoplamento da caixa de descarga, e, finalmente a ligação à rede de água, 
com uso de engate de metal cromado, e esgoto, através de tubo PVC esgoto, diâmetro de 100 mm, 
horizontalmente. Os assentos dos vasos deverão ser de plástico no padrão popular. 

5.11.2.2. Cuba oval de louça branca de embutir 
 
Assentamento do conjunto formado por cuba fixada em bancada de granito e dos acessórios 
metálicos. Após a colocação da cuba e dos acessórios, deverá ser verificado o funcionamento da 
instalação. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).  

O serviço para embutir a cuba na peça de granito deve ser realizado em marmoaria, empregando-se 
adesivo especial indicado pelo fabricante. Instalar os acessórios (torneira, válvula e sifão em aço 
cromado) às redes de água e esgoto. 

5.11.2.3. Bancadas e cubas de aço Inox 
 
Assentamento do conjunto formado por bancadas, cubas e rodopias em aço inox, fixadas em base de 
concreto armado (lajota). Após a colocação da bancada e dos acessórios, deverá ser verificado o 
funcionamento da instalação. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI).  

Deverão ser assentadas bancadas com cubas de 50x40x25 cm e de 80x50x40 cm, conforme 
indicação em projeto (ver dimensões das bancadas). Instalar os acessórios (torneira, válvula e sifão 
em aço cromado) às redes de água e esgoto. Ligação à rede de água, com uso de engate em metal 
cromado. 

5.11.2.4. Tanque de louça branca 
 
Assentamento de tanque em louça branca de 18 litros. Após a colocação do tanque e dos acessórios, 
deverá ser verificado o funcionamento da instalação. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório 
de Equipamento de Proteção Individual (EPI). ligação à rede de água, com uso de engate metal 
cromado. 

5.11.2.5. Torneiras 
 

 Instalação de torneiras de bancada em metal cromado de pressão temporizada – para 
lavatórios de sanitários e área externa; 

 Torneira tipo alavanca, em metal cromado, formato “pescoço de ganso” com nuca giratória e 
bico escalonado (mesa-bica) – para pias da cozinha, área de preparo, lava pratos e triagem; 

 Torneira de metal cromado de parede e de abrir (sem alavanca) para tanque. 

5.11.2.6. Papeleira (porta papel higiênico) 
 
Serão colocados porta papéis higiênicos de louça, na cor branca, de embutir nos 
banheiros, conforme indicado pela fiscalização. Deverão ter boa qualidade. 



 

 

 

5.11.2.7. Porta sabonete líquido 
 
Dispenser para sabonete líquido  em refil de 800 ml, constituído em plástico resistente de alto impacto 
na cor Branca. Deve possui sistema de travas para abertura e fechamento. 
 

5.11.2.8. Porta papel toalha 
 
Serão colocados porta papéis toalha em plástico ABS, padrão institucional nos banheiros. Deverá ser 
de 1ª qualidade. 

5.11.2.9. Cabide de louça 
 
Serão colocados cabides de louça branca ou em cores, de embutir nos banheiros, conforme 
indicação da fiscalização. Deverão ter boa qualidade. 

5.11.2.10. Chuveiro padrão simples em plástico cor branco 
 
Chuveiro em plástico, cor branco, padrão simples, comp. 30 cm. 

 

5.11.3. Instalações sanitárias 
 
A execução das instalações sanitárias deverá seguir rigorosamente, o projeto de instalações 
sanitárias. 

 

5.11.3.1. Tubulações e conexões 
 
Todo material usado no projeto sanitário será de PVC rígido para esgoto, exceto os destinados para 
as águas servidas das calhas da área de preparo, lava-pratos e cozinha, que deverão ser da série R 
(específicos para materiais mais agressivos). Todas as juntas entre tubos e conexões serão feitas 
rigorosamente como recomendam as normas.  
 
Não será permitido nenhum vazamento ao longo de toda a rede de esgoto. Todos os detalhes do 
projeto sanitário deverão ser observados durante a execução. Os diâmetros e os declives das 
tubulações deverão obedecer ao projeto. 
 

5.11.3.2. Calhas e grelhas para captação de águas servidas da cozinha, área de 
preparo, etc. 

 
Deverão ser fornecidas e assentadas calhas de concreto, 40x15 cm espessura de 8 cm, preparado 
em betoneira e cimentado liso executado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao 
peneirada). Estas deverão ser encimadas por grelhas em aço inox para calha, dim 140 x 25 x 2.5 cm 
ou 100 x 15 x 2,5 cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1". 
 

5.11.3.3. Caixas de inspeção 
 
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm e 80x80x80 cm, revestida 
internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e = 2,0 cm, com tampa pré-moldada de 
concreto e fundo de concreto 15 MPA tipo C. 
 

5.11.3.4. Caixas de gordura 
 
Caixa de gordura em alvenaria de tijolo maciço revestido internamente com argamassa de cimento e 
areia sem peneirar, traço 1:3; lastro de concreto e=10 cm. Tampa e=5 cm em concreto pré-moldado 
de 15 MPA, dimensões 60x60x65cm. 
 
 

5.12. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 



 

 

 
5.12.1. Extintor de água pressurizada 

 
10 litros, fabricado em chapa de aço carbono n

º
. 16, costurado a arco de solda “mig”, fosfatizado 

interna e externamente, protegido por uma demão de tinta a base de alcatrão de hulha, pintada 
externamente na cor vermelho bombeiro. Aprovado pela ABNT, de acordo com a Norma NBR-11.715, 
incluindo válvula de ação rápida em latão naval, com manômetro indicador de pressão trabalho, 
mangueira de borracha com alma em cordonel de nylon, com bico aplicador em alumínio ou latão. 

5.12.2. Extintor de CO2 
 
Capacidade 6kg, cilindro fabricado em aço carbono sem costura, repuxado a quente, conforme 
Norma NBR-11.716, capacidade de 6kg de CO2 em estado líquido a +/- 1.000 PSI a 23ºC, tratado e 
pintado contra oxidação na cor vermelho bombeiro. Aprovado pela ABNT, de acordo com a Norma 
NBR-11.716. Válvula de latão naval de ação rápida dotada de disco de segurança, mangueira em 
borracha com alma em trama de aço, difusor completo com quebra-jato. 

 

5.12.3. Extintor de pó químico 
 
Extintor tipo Pó Químico Seco, capacidade 12kg, fabricado em chapa de aço carbono nº. 16, 
costurado a arco de solda “mig”, fosfatizado interna e externamente, pintado internamente com base 
contra oxidação e externamente na cor vermelho bombeiro, sobre uma demão de zarcão ou similar. 
Aprovado pela ABNT conforme Norma NBR-10.721, ampola externa para pressurização a CO2, em 
aço carbono sem costura, de acordo com a Norma BR-10.721. Tampa e válvula de segurança em 
latão, mangueira de borracha com alma em cordonel de nylon, com bico aplicador tipo pistola com 
válvula de ação rápida. 

 

5.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
As instalações elétricas compreendendo força e luz, deverão satisfazer as normas da ABNT, às 
prescrições da Companhia de Energia local como também será executada rigorosamente de acordo 
com o projeto elétrico, planilha e respectivos detalhes. 

A CONTRATADA fornecerá, instalará e interligará todos os painéis, disjuntores, chaves, luminárias, 
lâmpadas, tomadas, interruptores, bandejamento, dutos, fiações, abastecimento e demais materiais e 
equipamentos, conforme o projeto fornecido pelo IFBA. 
 
A alimentação do prédio se fará a partir da subestação já existente. Todos os quadros serão providos 
de aterramento, do tipo e material aprovada pela concessionária de energia local e devidamente 
isolados. Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores compatíveis com sua respectiva carga e 
deverão ser de marca de 1ª qualidade. 
 
Os eletrodutos correrão embutidos em paredes, lajes e pisos, sendo obrigatório o emprego de 
eletroduto rígido do tipo roscável em toda a instalação. 
 
Caso haja eletrodutos rígidos aparentes, estes deverão ser adequadamente fixados por braçadeiras 
metálicas, em bitolas que garanta sua estabilidade, de modo a constituírem um conjunto de boa 
aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esforços na sua enfiação. 
 
Não será permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento, sendo que este deverá ser 
executado, ainda, sem enrugamento, amassaduras ou avarias no revestimento. Grupos paralelos 
deverão ser curvados de modo a formarem arcos de círculo concêntricos, mesmo que sejam de 
diâmetros diferentes, a menos que expressamente indicado de outra forma no projeto. Nos demais 
casos, deverão ser obrigatoriamente usadas curvas pré-fabricadas em todas as mudanças de 
direção. Não deverão ser empregados curvas com deflexão maior que 90°.  
 
Deverão ser empregadas, caixas de passagem em todos os pontos de emenda ou derivação de 
condutores, nos pontos de instalação de aparelhos e disjuntores, bem como nos 
postos de entrada ou saída dos condutores na canalização. 



 

 

Todos os condutores deverão ser instalados de forma que os isentem de esforços mecânicos 
incompatíveis com sua resistência, de maneira que, quando completada a instalação, o sistema 
esteja livre de curto-circuito. 
 
As bitolas dos condutores deverão ser compatíveis com as cargas dos circuitos correspondente. Os 
fios regidos ou flexíveis deverão obedecer a um padrão de qualidade e segurança (normas 
pertinentes), sendo admitidos os de fabricação de alta qualidade. 
Todos os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade e todas as instalações deverão ser 
revisadas e testadas antes da entrega. 

Toda e qualquer enfiação só será executada depois de concluídos todos os serviços de acabamento 
e impermeabilização. 

O isolamento dos condutores deverá trazer a marca do Fabricante, e cada condutor terá isolamento 
colorido, como segue:  

 Fase A:  Preto ou cinza;  

 Fase B: Vermelho;  

 Fase C:  Branco;  

 Neutro:  Azul claro;  

 Terra:  Verde ou verde/amarelo.  

 

5.13.1. Luminárias internas retangulares (locais conforme projeto) 
 
Serão utilizadas luminárias de sobrepor em lajes de concreto e de embutir para forros. Deverão ser 
completas para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W (conforme indicação em projeto de 
elétrica). 

Corpo da luminária em chapa de aço tratada e pintura externa com epóxi na cor branca, refletor e 
aletas parabólicas com acabamento especular de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento, 
alojamento para reator no próprio corpo, dimensões aproximadas de: altura 113 mm, largura de 
150mm (para uma lâmpada) largura de 300 mm (para duas lâmpadas) e comprimento 1200mm (para 
ambas). 

  

Ilustração de luminárias de embutir e de sobrepor 

 

5.13.2. Luminárias internas de embutir tipo plafon, para lâmpada fluorescente 
compacta de 20 W, diâmetro de Ø = 250 mm (a ser usada em cômodos pequenos, 
conforme projeto) 

 
Corpo em alumínio, pintado com tinta poliéster anti UV em pó, por processo eletrostático. Refletor 
recuado em alumínio especular de alto rendimento.  Difusor recuado em vidro temperado circular com 
controle de ofuscamento. Fixação em laje através de buchas e parafusos.  
 



 

 

 
 

5.13.3. Arandela externa tipo tartaruga (paredes da área externa) 
 
Arandela externa tipo tartaruga com grade e lente de proteção de vidro temperado frisado. Fabricada 
em alumínio fundido com pintura, para lâmpada compacta fluorescente de até 26W. Deverá ser 
usada na área externa do refeitório. 

      
5.13.4. Luminária anti-impacto e anti-explosão 

 
A ser usada na casa de gás e plataforma de acesso vertical. Deverá ter corpo e grade fundidos em 

liga de alumínio fundido copper-free, grade fixada ao corpo por meio de rosca.  Globo de vidro 

borosilicato resistentes a choque térmico e impacto.  Soquete de porcelana com mola anti vibratória 

fixado ao corpo tipo E-27.  Corpo com uma entrada de 3/4” com rosca BSP ou NPT para fixação e 

passagem da fiação elétrica.  Parafusos e arruelas utilizados na luminária são fabricados em aço 

inox.  Terminal de aterramento disponibilizado internamente.  Acabamento: pintura epóxi na cor 

cinza claro.  Opcional: Refletor fabricado em chapa de aço com pintura externa na cor cinza e interna 
na cor branca ou esmaltado à fogo ou em chapa de alumínio anodizado. 

, 
 

5.13.5. Luminária hermética, corpo em fibra de vidro blindada (para câmara frigorífIca) 
 
Luminária hermética, corpo em fibra de vidro blindada de alta resistência, de sobrepor, mod. TLH34, 
da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led tipo T8. Difusor: Acrílico liso e 
transparente, Refletor em chapa de aço, tratado quimicamente e pintura em epóxi branco ou em 
alumínio de alto rendimento luminotécnico. Vedação em borracha EPDM. Fechos em aço inox fixado 
ao corpo da luminária. Acessórios: Prensa-cabo rosca PG 11 - Ip68, anti-chamas injetados em nylon 
6-Vo, soquetes termoplástico. 

 
 

5.13.6. Cabos 
 
Os cabos deverão ser instalados conforme indicado no Projeto das instalações. 
Deverão ser desenrolados e cortados nos lances necessários, sendo que os 



 

 

comprimentos indicados nas listas de cabo deverão ser previamente verificados, efetuando-se uma 
medida real do trajeto e não por escala no projeto.  

O transporte dos lances e a sua colocação deverão ser feitos sem arrastar os cabos a fim de não 
danificar a capa protetora, devendo ser observados os raios mínimos de curvatura permissíveis, 
conforme tabela a seguir.  

Todos os cabos deverão ser identificados em cada extremidade com um número de acordo com o 
diagrama do projeto. Os marcadores de fios deverão ser construído de material resistente ao ataque 
de óleos, de tipo braçadeira e com dimensões tais que eles não saiam do condutor quando este for 
retirado de seu ponto terminal, no caso de instalação em eletrodutos.  

Os cabos deverão ter as pontas vedadas para protegê-los contra a umidade durante a armazenagem 
e a instalação.  

Todo cabo encontrado com danificação ou em desacordo com as normas e especificações deverá ser 
removido e substituído.  

Todas as fiações deverão ser feitas de maneira que formem uma aparência limpa e ordenada.  

Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de cabos para 
permitir as emendas que se tornarem necessárias.  

As emendas deverão ser mecânica e eletricamente tão resistentes quanto os cabos aos quais serão 
aplicadas. 

Nas emendas não poderão se utilizar soldas sob hipótese alguma, devendo ser efetuadas com 
conectores de pressão ou de compressão (aperto de bico). No caso de fios sólidos até bitola de 4 
mm

2
, poderá ser utilizado processo prático de torção dos condutores.  

As emendas em condutores isolados deverão ser recobertas por isolação equivalente, com 
propriedades de isolamento idênticas aquelas dos próprios condutores.  

 

5.13.7. Disjuntores 
 
Os disjuntores deverão ser instalados conforme indicado no Projeto das instalações, respeitando 
especificações de corrente nominal, voltagem e utilização de dispositivo “DR”.  

 

5.13.8. Aterramento 
 
Será executado aterramento com hastes de cooperweld, diâmetro 5/8" x 2,40 m, incluindo 
conectores, resistência de terra menor que 10 ohms. Utilizar malhas independentes para tomadas de 
uso geral e malha para sistema de ar condicionado. Todas as partes metálicas não-condutoras, tais 
como estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos, eletrodutos e bandejas metálicas, deverão 
ser aterradas num sistema de terra comum, na entrada de energia elétrica. Somente quando 
expressamente indicado no projeto, o equipamento poderá ser ligado a um sistema de terra 
independente.  

 

5.14. INSTALAÇÃO DE TELEFONIA/LÓGICA 
 

5.14.1. Telefonia 
 
A distribuição interna será feita com cabo UTP categoria 6, entre caixas de passagens 4x2” ou 4x4”, 
eletrodutos embutidos em paredes e pisos ou no entreforro. Os pontos de utilização serão com 
tomada do tipo RJ-45 instaladas em caixa 4x2”. A tubulação seca para uso da concessionária deverá 
conter guia de arame galvanizado 16BWG. 

Para solução da rede de dados, haverá na sala do servidor (Prédio da Administração), switch e 
roteador wireless que fará a distribuição para os demais ambientes.  

Serão utilizados multiplicadores de sinal do tipo access point nos demais prédios 
e cada computador acessará  á rede com ip determinado e com senha para 
haver segurança. Acima de ¾” não será permitido o aquecimento de eletrodutos 



 

 

de PVC para a fabricação in loco de curvas  de raio longo e no maximo de 45 grus. 

As caixas de passagem de uso externo, serão do tipo TA-27 com tampa em FF° 53x40cm, que por 
sua característica construtiva oferecerá maior resistência e segurança, além de garantir a 
padronização. Nos trechos enterrados, a profundidade mínima de assentamento dos eletrodutos será 
30 cm, com declividade drenante em direção às caixas de passagem. 

Nos locais onde houver trânsito de veículos, os eletrodutos serão envelopados com concreto à 
profundidade mínima de 50 cm. Não será permitida curva com ângulo maior que 90º nem mais que 3 
curvas entre 2 caixas. 

As extremidades dos eletrodutos, quando não forem conectadas às caixas, ou outras conexões 
deverão ser providas de buchas e arruelas ou virolas “perfeitas”. Quando a tubulação for aparente 
deverá ser fixada por braçadeiras apropriadas em terças do telhado, lajes, vigas ou paredes, jamais 
sobre o forro ou sua estrutura de fixação. 

Os eletrodutos de PVC rígido serão instalados aparentes ou embutidos nas paredes, piso ou 
enterrados no solo e deverão ser instalados com luvas e curvas com rosca. Quando necessário 
deverão ser utilizadas curvas de raio longo. 

Os cabos, no interior de quadros ou de caixas de passagem, externas ou internas, deverão ser 
identificados por anilhas ou etiquetas plastificadas, amarradas com fita de PVC. 

A fiação deverá sempre estar com sobra, principalmente nas caixas de passagem externas, onde a 
sobra mínima deverá ser de 40 cm. Todas as caixa e partes metálicas deverão ser devidamente 
aterrados. 

Os materiais utilizados em geral e os métodos de instalação e manutenção deverão obedecer a NBR-
13300 e demais leis vigentes concernentes a área de telefonia. 

 

5.14.2. Instalações de lógica 
 

Para solução da rede de lógica, será distribuído a partir do servidor, na qual haverá switch e patch 
panel´s instalados em rack de parede ou piso de onde será feita a distribuição interna através de 
cabos UTP para cada ponto de utilização.  

Os materiais utilizados em geral e os métodos de instalação e manutenção deverão obedecer a NBR-
5410, a NR-10 e demais leis vigentes concernentes a área de eletricidade. Não será permitida curva 
com ângulo maior que 90º nem mais que 3 curvas entre 2 caixas. 

As extremidades dos eletrodutos, quando não forem conectadas às caixas, ou outras conexões 
deverão ser providas de buchas e arruelas ou virolas “perfeitas”. 

As tubulações no entreforro deverão ser fixadas por braçadeiras apropriadas e tirantes roscados ¼” 
com chumbador fixado na laje. Jamais soltos sobre o forro ou sua estrutura de fixação. 

Os eletrodutos de PVC rígido serão instalados embutidos nas paredes ou piso e deverão ser 
instalados com luvas e joelhos com rosca. Quando necessário deverão ser utilizadas curvas de raio 
longo. 

Os cabos, no interior de quadros ou de caixas de passagem, externas ou internas, deverão ser 
identificados por anilhas ou etiquetas plastificadas, amarradas com fita de PVC. Deverão ser 
previstas sobras técnicas para o cabeamento. 

Todas as caixas e partes metálicas deverão ser devidamente aterradas. Devendo haver 
equipotencialização. Os eletrodutos deverão ser em PVC roscável, anti-chama, e resistentes a 
deformação, atendendo aos requisitos da norma atender a norma NBR 15465. TIGRE ou similar. 

Os cabos de lógica serão do tipo par trançado, com 4 pares, 23 AWG, CAT-6, devendo atender as 
normas EIA/TIA 568 B.2-1 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801.  

O conector utilizado será do tipo RJ-45 fêmea, CAT-6, em termoplástico de alto impacto não 
propagante a chama UL 94V-0, devendo atender as normas EIA/TIA 568 B.2 e seus adendos, 
ISO/IEC 11801, NBR 14565, FCC parte 68.  

 



 

 

5.15. INSTALAÇÃO DE GÁS GLP 
 
A instalação de gás obedecerá aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicações do projeto 
específico. Serão observadas para a instalação de gás as normas de segurança (DNC – Portaria 
027/96) e de execução (NBR: 13103 / 13523 / 13526 / 13932/ 14177 / 14570 / 15526 - instalação gás 
GLP e NBR 5590: 2008 - similar à norma ASTM A53, para Tubo de aço carbono). 
 
Na casa de gás e na alimentação será usado Tubo Schedule 40 (NBR 5590) - Tubo de aço 
galvanizado sem costura. Deverão ser usados reguladores de pressão de 1º e 2º estágio, válvula de 
seccionamento geral de corte, registros esfera e válvulas de bloqueio de sobrepressão, todas com 
materiais específicos para as tubulações que atendem e diâmetros e detalhes conforme projeto. 
 
Toda instalação de gás será verificada pela fiscalização quanto às perfeitas condições técnicas de 
execução, funcionamento e segurança. 
 
 

5.16. PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

5.16.1. Pintura em parede interna / externa com tinta látex acrílica ou epóxi 
 
Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. Serão cuidadosamente limpas, retocadas e 
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. 

As paredes serão pintadas somente após a limpeza do material resultante do lixamento. Cada demão 
de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar 
um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demãos sucessivas. Igual cuidado haverá entre 
uma demão de tinta e massa, e após cada demão de massa. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura 
(vidros, pisos, etc). Os salpicos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a 
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

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

Só serão aplicadas tintas de 1ª (primeira) linha de fabricação. 

Internamente e externamente sobre as paredes e algumas lajes, serão aplicadas 02 (duas) demãos 
de tinta: 

 Acrílica para paredes internas e externas, aplicada sobre duas demãos de massa acrílica e 
selador acrílico em 1 demão, nas cores especificadas no projeto arquitetônico e planilha 
orçamentária. Todos os materiais serão de primeira qualidade. 

 Epóxi, para paredes internas, sobre duas demãos de massa acrílica e selador, nos locais e 
cores especificados no projeto arquitetônico e planilha orçamentária. Todos os materiais 
serão de primeira qualidade. 

 

5.16.2. Aplicação de verniz sintético brilhante sobre tijolos aparentes 
 
Aplicação de verniz em paredes de tijolos aparentes, resultando um acabamento uniforme, 
transparente e brilhante. A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e livre de graxa, ficando 
livre de rebarbas e imperfeições. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), principalmente, pelo uso de máscara apropriada e óculos protetores 
quando da aplicação do verniz. 

Espalhar o verniz uniformemente sobre a superfície com rolo, trincha ou revólver, evitando a 
formação de sulcos ou escorrimentos na película de acabamento. A diluição deverá seguir as 
recomendações do fabricante. 

5.16.3. Pintura em madeira com tinta esmalte sintético (duas 
demãos) 



 

 

 
Para aplicar o esmalte sobre as esquadrias, deve-se, primeiro, verificar as condições das peças, ou 
seja: as peças devem estar secas, isentas de óleos, graxas, sujeira, resinas, resíduos de serragem e 
outros contaminantes. 

Para esse serviço, recomenda-se que a aplicação seja feita em recintos fechados quando possível, 
para evitar que partículas de pó adiram à tinta. Também os pincéis deverão ser de pêlo especial para 
não riscarem a tinta. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI).  

Faz-se o preparo da superfície de acordo com as condições encontradas: remove-se a resina 
exsudada, se a madeira é resinosa, com 2 demãos de 20 a 25 gr, de goma laca dissolvida em 100 ml 
de álcool etílico, lixa-se a superfície no sentido das fibras e remove-se o pó por escovamento e/ou 
pano embebido em aguarrás. Aplica-se, então, uma demão de tinta de fundo branca, diluída de 
acordo com recomendações do fabricante. Aguarda-se secagem (12 a 24 h), depois lixa-se e elimina-
se o pó.  

Deve-se aplicar, então, a primeira demão de esmalte de acordo com as orientações técnicas e 
recomendações do fabricante. Depois de 12 a 24 h de secagem, pode-se fazer correções se 
necessário, com massa óleo, lixar levemente e eliminar o pó. Aplica-se a segunda demão de tinta, 
sendo que o acabamento final deve se apresentar uniforme, sem falhas manchas ou imperfeições. 

5.16.4. Pintura de preparação de partes metálicas, com primer e trincha  
 
Execução de pintura de preparação de superfície, correspondendo à primeira demão da pintura, 
formando uma capa dura e resistente que sirva de base para a pintura definitiva. 

O primer deve oferecer perfeita aderência à superfície do corpo que vai cobrir e compatibilidade com 
o material da superfície e a tinta. A camada aplicada deve produzir uma película seca com espessura 
mínima de 25 micra.  

O líquido preparado pode ser diluído com uma pequena quantidade de solvente apropriado, de modo 
a obter uma consistência adequada para seu espalhamento uniforme em toda superfície. 

O primer só deve ser aplicado sobre a superfície isenta de ferrugem e carepas de laminação, limpa, 
seca e livre de graxa. 

Não se deve aplicar o primer em peças expostas em dias chuvosos. A tinta de acabamento deve ser 
aplicada em um período entre 12 e 24 horas, salvo recomendação do fabricante; caso ultrapasse o 
tempo determinado, a superfície deve ser lixada para receber a pintura definitiva. Uso de mão-de-
obra habilitada.Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Espalhar o primer sobre superfície limpa, utilizando-se uma trincha de cerdas longas passada no 
sentido da parte não pintada para a parte pintada, sempre na mesma direção, exercendo-se pouca 
pressão. Deve-se evitar a formação de sulcos que dificulta o acabamento da pintura. 
 

5.16.5. Pintura em tinta esmalte para partes metálicas 
 

Execução de pintura em metais com esmalte sintético, resultando no revestimento final da superfície, 
protegendo-a da ação das intempéries, evitando sua degradação, ou mesmo alteração, e 
promovendo um acabamento estético agradável.  

O esmalte sintético deve ter perfeita aderência com a base da pintura. Cada camada aplicada deve 
produzir uma película seca com espessura mínima de 25 micra. A cor deve ser determinada no 
projeto. Deve ser aplicado sobre a superfície preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa.  

Em dias chuvosos, não é recomendável aplicar a tinta em peças expostas. Uso de mão-de-obra 
habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Espalhar uniformemente a tinta sobre a superfície com uma trincha de cerdas 



 

 

longas passada no sentido da parte não pintada para a parte pintada, sempre na mesma direção, 
exercendo-se pouca pressão.  

A segunda demão deve ser aplicada somente após a secagem da primeira, com intervalo de tempo 
mínimo de 10 horas, salvo recomendação do fabricante. Deve-se evitar a formação de sulcos na 
película da pintura. 

5.16.6. Impermeabilização de viga baldrame com manta asfáltica, e=4mm 
 
Execução de impermeabilização com manta asfáltica de 4,0 mm de espessura. Deverão ser 
obedecidas rigorosamente as recomendações das normas e especificações regulamentadoras 
existentes. As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas.  

Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). A 
superfície deverá ser regularizada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 sobre chapisco do 
mesmo traço. Deverá ser aplicada camada de imprimação e após esta completamente seca, aplicar a 
manta cuja emenda, se necessária, deverá ser feita com sobre posição de 10 cm das mantas. Deverá 
ser aplicada a proteção mecânica (chapisco) e sobre este, proceder o levantamento da alvenaria 
cuidadosamente, para não ferir a impermeabilização. 

5.16.7. Impermeabilização de coberturas planas e jardineiras com manta asfáltica  
 
Impermeabilização empregando manta à base de asfalto modificado, com polímeros. Cobre a 
estrutura com uma manta impermeável, elástica e de grande durabilidade. Deverão ser obedecidas 
rigorosamente as recomendações das normas e especificações regulamentadoras existentes.  

As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas. As fissuras 
devem ser tratadas, as tubulações e ralos chumbados e as juntas de dilatação devidamente 
impermeabilizadas, caso existam. A superfície deverá ser regularizada com  argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3 , com caimento de 1%. Uso de mão-de-obra especializada.  

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Será aplicada a pintura primária, 
usando rolo de pêlo de carneiro, deixando a superfície secar de 1 a 3 horas. Deverá ser passado na 
superfície adesivo à base de asfalto e elastômero emulsionado, para aderência das mantas.  

As mantas serão estendidas sobre toda a superfície. As emendas das mantas serão feitas com 
maçarico a gás, com sobreposição de 10 cm. Para proteção será necessário a colocação de véu de 
poliéster e argamassa de proteção mecânica com 2 cm de espessura mínima, notraço 1:4, cimento, 
areia , ou pavimentação cerâmica. 

A CONTRATADA deverá oferecer garantia pelo prazo de 5 (cinco) anos, sobre os serviços e material, 
a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo destes, devendo refazer ou substituir, 
por sua conta e sem ônus para a CONTRATANTE as partes defeituosas da impermeabilização. 

 

5.17. FORRO 
 

5.17.1. Forro em placas de PVC branco liso de 625 mm x 1250 mm, estruturado em 
perfis de alumínio anodizado, atirantados em laje (edificação de apoio) 

 
Colocação de forro constituído de de PVC, apoiados em estrutura de alumínio anodizado, com a 
finalidade de ocultar tubulações aparentes.  

Os cômodos que receberem o forro estão indicados no projeto, assim como a altura de instalação. A 
estrutura de sustentação deverá ser formada por perfis de alumínio em "T".  No encontro entre o forro 
e a parede deverão ser instaladas, na parede, cantoneiras de alumínio. Uso de mão-de-obra 
especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

Marcar, em todo o perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, 
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colocando-se as cantoneiras de arremate na parede, por meio de buchas e parafusos ou outro 
elemento de fixação. Fixar os perfis principais e secundários, no teto, com pendurais ou arame 
galvanizado.  

A cantoneira de arremate dará a referência do nivelamento das linhas dos perfis. Apoiar as placas 
removíveis de forro sobre as abas dos perfis principais, pronta para receber a pintura, devendo para 
tanto, estar lisas e sem irregularidades. Caso sejam previstos, fixar luminárias ou outros 
equipamentos aparentes nos perfis. 

 

5.18. ARREMATE 
 

5.18.1. Soleiras de granito Verde Ubatuba polido, e=2,0cm e L=18 cm 
 
Deverão ser executadas em todos os vãos de portas, soleiras em granito Corumbá, com 2cm de 
espessura, obedecendo rigorosamente às dimensões dos vãos e largura. Caso haja necessidade da 
regularização da laje ou do contrapiso para conseguir-se os desníveis indicados no projeto, aplicar 
nata de cimento e cola específica, espalhada com vassoura e depois  proceder a regularização 
conforme indicado nas considerações gerais. Os cortes das peças, caso necessário, deverão ser com 
ferramenta adequada do tipo Makita elétrica. 

As placas de granito serão então colocadas sobre a nata de cimento, de 15 cm, comprimindo-as 
individualmente com o cabo da colher ou com martelo de borracha, ajeitando-as para proceder-se o 
alinhamento, e finalmente batidas com régua em toda a superfície revestida, para nivelamento, de 
forma que fiquem bem fixadas, niveladas, esquadrejadas e não se desagreguem do piso com sua 
utilização normal. É importante observar que as placas devem estar submersas em água 12 horas 
antes. 

Após o assentamento, placas deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais respingos 
de argamassa sequem, pois sua limpeza posterior é extremamente difícil. 

 

5.18.2. Peitoril em granito Verde Ubatuba polido, e=2,0cm e L=17,0 cm, assentado com 
argamassa mista de cimento, arenoso e areia no traço 1:1:4 

 
Assentamento de peça para arremate da parede do vão da janela, na altura da parte inferior. A peça 
de mármore deverá ter a largura especificada, o comprimento na medida do vão da esquadria mais 4 
cm.  

As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, com textura uniforme e polida. É 
importante que o peitoril tenha sua seção em degrau para o interior, caso a abertura da janela 
permita, de modo que a água que escorre pela esquadria não penetre no cômodo. A argamassa 
deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas.  

O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, tendo 
como dosagem inicial as proporções 1:1:4 de cimento, arenoso e areia média, em volume. A peça 
deverá ser aplicada com um caimento de cerca de 10% para o exterior com pingadeira para evitar o 
escorrimento da água pela parede. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI).  

O peitoril será assentado penetrando 2,00 cm de cada lado da parede no vão da esquadria. Sobre a 
camada de  argamassa mista de cimento, arenoso e areia média no traço 1:1:4 , nivelada, será 
lançado o pó de cimento, que formará uma pasta sobre a qual o peitoril deverá ficar completamente 
assentado, nivelado ao longo da esquadria, com a declividade desejada, no sentido transversal e com 
sua borda livre da parede, para a atuação da pingadeira.  

A peça de mármore será limpa de qualquer resíduo de argamassa. Caso a espessura da parede seja 
superior a largura do peitoril, deverá ser executado o devido arestamento da parede, de modo a 
completar o acabamento. 
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5.18.3. Rodapé industrial de alta resistência, h=10 cm (onde houver piso de alta 
resistência) formato curvo 

 
O rodapé deverá ser executado juntamente com o piso, com uma argamassa de características 
próprias. A cor e a textura da superfície deverão ser definidas no projeto. A massa é constituída de 
cimento e agregados à base de areia, pedrisco, quartzo, basalto, partículas de ferro ou agregados 
sintéticos, que conferem alta resistência mecânica ao piso. A resistência mínima a compressão e a 
tração é de 40,0 MPa e 4,0 MPa respectivamente.  

A argamassa de alta resistência deverá atender às condições especificadas na NBR 11801 - 
Argamassa de alta resistência mecânica para pisos. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório 
de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Será marcada na parede, uma linha horizontal na altura especificada neste item. Serão colocadas as 
juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível, no mesmo 
alinhamento das juntas do piso. Será aplicada a argamassa de alta resistência, compactando-a e 
desempenando com desempenadeira de aço. Inicia a cura 24 horas após a aplicação e, no oitavo dia 
será feito o polimento.  O topo e o meio do rodapé, na parede, deverá ter acabamento em aresta 
arredondada. 

 

5.18.4. Rodapé a base de resina de poliuretano vegetal, tri componente, h=10 cm (onde 
houver piso de mesmo material) formato curvo 

 
O rodapé deverá ser executado juntamente com o piso, com material de características próprias. A 
cor e a textura da superfície deverão ser definidas no projeto. A massa deverá ser a base de resina 
metil metacrilato. Uso de mão-de-obra habilitada e de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Será marcada na parede, uma linha horizontal na altura especificada neste item. Serão colocadas as 
juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível, no mesmo 
alinhamento das juntas do piso. O topo e o meio do rodapé, na parede, deverá ter acabamento em 
aresta arredondada. 

5.18.5.  “Canto fácil” em cantoneira de alumínio 1”x1” 
 
Assentamento de cantoneira de alumínio 1”x1” liso nos arremates das quinas de paredes revestidas 
com peças cerâmicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI).  Os perfis deverá ser assentados com cola de silicone sobre as peças cerâmicas 
devidamente limpas e secas. 

5.18.6. Rodapia e Rodassaia em granito Verde Ubatuba, e=2,0cm, h=10cm 
 
Elementos de arremate e acabamento das bancadas e balcões com elementos de granito polido de 
e=2cm e formatação conforme detalhamento em projeto arquitetônico. As rodapias deverão ser 
assentadas por sobre as bancadas e balcões embutidas na parede, com cola especial em silicone 
dando o acabamento nesta junção. Prover o encontro entre os materiais com rejunte de argamassa 
pré-fabricada. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). As 
rodassaias deverão ser assentados nas bordas das bancadas e balcões, conferindo-os o acabamento 
final. Observar a configuração destes conforme projeto arquitetônico. A colagem entre as pedras 
deverá ser feita com cola especial de silicone e no acabamento do encontro das pedras aplicar plastic 
(ou similar), seguido de polimento para uniformizar toda a superfície. 

 

5.19. DRENAGEM 
 
Escavação de vala para assentamento de tubos e caixas 

Escavação manual e apiloamento de fundo para execução de caixa de inspeção 
e colocação das calhas. 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. Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

A retirada do material será executada manualmente obedecendo aos critérios de segurança 
recomendados. Executar o apiloamento  do fundo da caixa, utilizando-se maço de 30 kg. 

Calha tipo meia-cana pré-fabricada de Ø = 30mm 

A ser assentada ao redor da edificação e para proteção de taludes (conforme projetos de drenagem). 
Os locais de trabalho deverão ser sinalizados de modo a preservar a integridade dos operários e dos 
equipamentos utilizados. Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos evitando-se a total 
obstrução da passagem de pedestres e veículos.  

A descida da calha na vala deverá ser feita manualmente ou com auxílio de equipamentos 
mecânicos. Se o fundo da vala for constituído de rocha composta, deverá ser colocada uma camada 
de terra, areia ou pó de pedra, isenta de corpos estranhos e que tenham uma espessura maior ou 
igual a 15 cm. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI).  

Serão instalados gabaritos constituídos de réguas distantes, no máximo, 10 m entre si e colocadas na 
horizontal, niveladas e pregadas em duas estacas cravadas no solo. Nas laterais da calha deverá ser 
esticada uma linha de nylon sem emenda e bem tensionada. Colocar o pé do gabarito sobre a 
geratriz interna inferior da calha do lado da bolsa, fazendo-se coincidir a marca do gabarito com a 
linha esticada.  

A coincidência da marcação com a linha de nylon indicará se a calha está na posição correta. O 
assentamento da calha de concreto deverá ser feito paralelamente a abertura da vala, no caso, de 
jusante para montante, com bolsa voltada para montante.  

A primeira calha assentada deverá ser nivelada na ponta e bolsa. Deverão ser observados 
rigorosamente a declividade e cota estabelecidas em projeto. Posteriormente, encimar a calha com 
as grelhas pré-fabricadas de concreto, conforme detalhe em projeto de drenagem.  

Assentar nas áreas de circulação de pedestres grelhas para calhas de ferro fundido L=30cm. 

Caixa de inspeção de 60x60 cm 

Construção de caixa em  alvenaria de tijolos comuns de barro, para escoamento das águas pluviais. 
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Deverá 
ser executada uma base em concreto fck 20 MPa,  que servirá de fundação para as paredes laterais 
da caixa.  

Sobre a base, deverão ser levantadas as paredes com tijolos, empregando-se argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia média sem peneirar, no traço 1:2:8. As paredes prontas deverão 
receber emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (e=2 cm). Lançar 0,50 m³ de brita nº 
3 , formando um lastro na base da caixa. A tampa deverá ser em concreto pré-fabricado (FCK 15 
Mpa). 

 
5.20. PAISAGISMO / URBANISMO 

 
5.20.1. Passeio em concreto com acabamento desempolado  

 
Execução de passeio em concreto com acabamento lavado, feitos por quadros limitados pela parede 
externa da edificação, meio fio econômico e ripas de madeira, com espessura média de 0,07 m. 
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 passeio 
protegido da ação direta do sol logo após a aplicação. O concreto deve ser 
curado com molhagens diárias, durante 7 dias.  
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O concreto deve ser dimensionado para o fck=18 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). 

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. O terreno será regularizado e energicamente compactado, 
através de equipamento mecânico. Sobre a placa de concreto será aplicado uma camada de 
cimentado com acabamento lavado. Os passeios deverão ter inclinação de 1% para fora da 
edificação para melhor escoamento das águas pluviais. 

 

5.20.2. Meio fio em concreto pré-fabricado (12x15x30x100 cm) 
 
Colocação de guias pré-fabricadas de concreto, sobre base de concreto com fck=18 MPa. Uso de 
mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). As valas para 
colocação das guias devem ser abertas obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões 
estabelecidos no projeto.  

O fundo da vala deve ser apiloado  e regularizado. As guias são assentadas sobre uma base de 
concreto, fck=15 MPa, com altura de 10 cm. Após o assentamento das guias, as valas devem ser 
totalmente preenchidas compactando o próprio material retirado na sua escavação. As guias, depois 
de assentadas, não devem apresentar desvio superior a 22 mm em relação ao alinhamento e perfil 
estabelecidos. O rejuntamento deverá ser realizado com argamassa de cimento e areia média no 
traço 1:3. 

 

5.21. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

5.21.1. Bancada e Balcão em granito verde Ubatuba, e=2,0 cm 
 
Assentamento de bancada de granito com 2,0 cm de espessura e largura conforme detalhamento de 
projeto. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

A bancada será engastada na parede utilizando-se argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Em 
seguida serão feitos os serviços de acabamento, como rodopias (h=10 cm e e=2cm) e rodasaias 
(h=12 cm e e=2cm). No encontro do rodopia com a bancada deverá haver rejunte com cimento 
branco. As dimensões e detalhes de fixação de todos os elementos de acabamento deverão seguir o 
projeto arquitetônico executivo. 

 

5.21.2. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado Ø=48,3 mm e vidro laminado e = 
8mm    

 

Colocação de Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de Ø=48,3 mm e vidro temperado e=8mm. 
O tubo (pilarete) deverá ser soldado em chapa parafusada em laje de concreto. O guarda-corpo 
deverá ser soldado nos pilaretes, conforme projeto. As placas de vidro temperado deverão ser fixados 
nos pilaretes com o uso de garras tipo “boca de jacaré”. Uso de mão-de-obra habilitada. Na parede, o 
guarda corpo deverá ser chumbado através de grapas metálicas utilizando argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:2. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

5.21.3. Enclausuramento da escada e Plataforma 
 
O enclausuramento da escada e plataforma de acesso vertical deverá ser executado com vidro de 
segurança do tipo laminado (e = 8mm), fixados em perfis tubulares retangular de 100 x 50 x 2,25 mm 
(aço A-36 ou equivalente), protegidos e pintados (configuração conforme 
projeto). O vão que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente 
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nivelado e aprumado e deverá ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A chapa 
de vidro será fixada através de ferragens, cujos detalhes de furação serão definidos no projeto; o 
diâmetro dos furos no vidro deverá ser, no mínimo, igual a espessura da chapa e a distância entre as 
bordas de dois furos ou entre a borda de um furo, e a aresta da chapa deverá ser no mínimo igual a 
três vezes a espessura do vidro.  
 
Não será permitido o contato direto entre o vidro e a ferragem de fixação. Entre estes deverá ser 
colocado um material durável, imputrescível e higroscópico. 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. A chapa de vidro será 
fornecida nas dimensões pré-determinadas não admitindo recortes, furos ou qualquer outro 
beneficiamento na obra. Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento 
das chapas de vidro. 
 
Deverão ser sempre 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. A montagem da porta deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, 
após fixada, deverá ser adequadamente marcado um "x", de modo a indicar sua presença, evitando 
danos e acidentes.  
 
Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). A 
chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensão suscetível de quebra e deverá 
ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distâncias deverão obedecer as 
condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e conjunto de fixação serão fornecidos 
pelo fabricante e a instalação deverá ser executada por firma especializada. 

 

5.21.4. Plataforma de acesso vertical  
 

5.21.4.1. Características gerais 
 

 Categoria: Uso público; 

 Velocidades: mínima de 6m/min e máxima de 9m/min; 

 Acionamento: Elétrico/Fuso ou hidráulico; 

 Percursos: 3,01 m; 

 Comando: Por pressão constante com parada automática nos pavimentos; 

 Potência: 2,2 kW; 

 Tensão: 220 V trifásico (padrão fábrica); 

 Capacidade: Acima de 265 Kg; 

 Paradas/Entradas: Duas paradas e pelo mesmo lado; 

 Pintura / acabamento: Pintura eletrostática ou aço inox; 

 

5.21.4.2. Caixa de enclausuramento 
 

 Em estrutura metálica e vidro laminado (vide item anterior); 

 Pintura / acabamento: Pintura eletrostática e/ou aço inox; 

5.21.4.3. Itens de segurança específicos 
 

 Freio de segurança; 

 Iluminação de emergência; 

 

5.21.4.4. Base da cabine 



 

 

 

 Piso: Antiderrapante; 

 Material: Chapa de aço carbono de alta resistência; 

 

5.21.4.5. Cabina da Plataforma 
 

 Paredes fechadas (exceto entrada / saída); 

 Painéis de fechamento da cabina com 1,10 m de altura; 

 Acionamento por pressão constante através de joystick na cabine; 

 Corrimão em aço inoxidável; 

 Botão de emergência com alarme sonoro; 

 Produzido com chapa de aço galvanizado e pintura eletrostática em pó poliéster ou em aço 
inox; 

 

5.21.4.6. Porta de pavimento com abertura vertical manual 
 

 Produzido em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática em pó poliéster ou em aço 
inox; 

 Altura: 2,10 m; 

 Visor: em acrílico, ou vidro, ou policarbonato; 

 Botão de chamada da plataforma no marco da porta; 

 Mola aérea para retorno automático da porta de pavimento; 

 Parada de porta a 90°. 

 

5.21.5. Piso e sinalização tátil 
 
Piso tátil composto 100% de borracha, um piso antiderrapante indicados para uso interno, fixado com 
adesivo de contato, deve atender as normas vigentes e garantir segurança ao deficiente visual. Com 
a dimensão de 250 x 250 x 5 mm, a placa deve ser instalada com uma fina camada de adesivo de 
contato extra (teor de sólidos maior 18%), nas duas bases (no verso da placa e sobre o piso) e deixar 
secar por um tempo médio de 15 a 20 minutos, para que o solvente, que faz parte da composição da 
cola, possa volatilizar. Repetir a camada de adesivo (segunda demão), dando o mesmo intervalo de 
cura (de 15 a 20 minutos) e por fim aplicar vedador de borda da 3M no entorno das placas coladas 
(entre 3 a 4 mm do entorno). 

 

5.21.6. Placa para sinalização tátil 
 
Sinalização para deficientes visuais em placas de PVC (ps) de 23 x 15 cm; texto em relevo e em 
braile; instalação adjacente às portas, no lado onde se encontra a maçaneta com altura entre 0,90 a 
1,10 m. 

 

5.21.7. Anel de sinalização tátil 
 
Anel de borracha em corrimão de escadas para sinalização (guia). Deverá ter textura contrastante 
com a superfície do corrimão. 

5.21.8. Placa metálica para corrimão 
 
Sinalização para PcD com placa metálica para corrimão em braile de 90 x 25 



 

 

mm.  

 

5.21.9. Mapa tátil 
 
Em acrílico, medindo 50x70cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galv. ø=4", 
pintados e placa em granito cinza andorinha ou verde ubatuba. 

 

5.21.10. Placa para sinalização dos extintores 
 
Placa de sinalização em PVC 15x25cm, para os extintores, com sinalização com película adesivada. 

 

5.21.11. Placa de inauguração em aço escovado 40 x 60 cm 
 
Colocação de placa em chapa de aço escovado de 40 x 60 cm parafusada em parede, em local a ser 
designado pela fiscalização. 

 

5.22. CÂMARAS FRIGORÍFICAS 
 
Piso - Isolamento Térmico com lona plástica preta e = 0,15 a 0,3 mm; placa de Poliestireno 
Expandido - EPS, dim. 2,00x1,00x0,10m; impermeabilização com de frioasfalto - 02 demãos; e piso 
em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm. Acabamento final do piso em cerâmica 
PEI-4, dimensão 45 x 45 cm, cor branco; 

Paredes e tetos - Isolamento Térmico com paineis de poliuretano tipo R1 revestidos com chapas de 
aço Pintadas em ambas as faces com primer epoxi e poliester, espessura = 100mm; 

Portas - para câmara frigorífica, núcleo em espuma rígida (PUR), revestida nas duas faces com 
chapas de aço pré-pintadas (80x210x5 cm), com chave, padrão giratória. 

 
5.23. LIMPEZA DA OBRA 

 
Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverão ser 
postos fora pela CONTRATADA, após inspeção e autorização do IFBA que constatará a ausência de 
sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser 
totalmente limpos e polidos com cera e polidores. 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da 
mesma pela fiscalização do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, 
revestimentos e pinturas. Após limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão 
neutro e água. 

 

5.24. GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 
 

5.24.1.  Despesas específicas da administração local da obra 
 
Este item é composto de: engenheiro civil, encarregado de obras, almoxarife, material de escritório, 
veículo para engenheiro, betoneira, andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estão 
autorizados a estabelecer contatos com a FISCALIZAÇÃO. 
  
O engenheiro civil deverá possuir acervo técnico compatível com o objeto da licitação. Antes do início 
das obras a empresa deverá encaminhar curriculum atualizado e acervo técnico do mesmo para 
apreciação da DINFRA / PRODIN /IFBA.  
 
Todas as despesas com pagamentos de pessoal, contratados ou terceirizados, 
bem como todos os encargos delas decorrentes, além de despesas com 



 

 

alimentação, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá propiciar aos seus funcionários, atuantes em serviços relacionados ao 
objeto da Licitação, o atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme 
NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, durante o prazo de 
execução, em caso de não cumprimento dessas medidas. 
 

Atenção: 
 
As despesas administrativas previstas no item de gerenciamento e administração de obras (item da 
planilha orçamentária) serão medidas e pagas proporcionalmente ao percentual de serviços 
efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. Para esclarecer a metodologia, o 
CONTRATANTE seguirá a seguinte fórmula de proporcionalidade para a medição desse item:  
 

∑ valores itens executados no período de medição (exceto item referente ao gerenciamento) 
∑ valores itens do contrato (exceto item referente ao gerenciamento) 

 
No caso de antecipação do prazo previsto no cronograma, o valor estimado será integralmente pago 
ao CONTRATADO. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade do 
CONTRATADO, não caberá qualquer complementação dos valores de despesas administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II - Minuta do Termo de contrato 

 

MINUTA TERMO DE CONTRATO  

(REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS) 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO IFBA 

CAMPUS EUNÁPOLIS Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS EUNÁPOLIS E A EMPRESA 

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

 
O INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA CAMPUS EUNÁPOLIS, com sede na Avenida David Jonas 
Fadini, S/nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP 45.823-431, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
10.764.307/0010-03, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor Geral Fabíolo Moraes Amaral, 
nomeado pela Portaria nº 1.261 de 26 de Agosto de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 29 
de Agosto de 2014, inscrito no CPF sob o nº 982.829.485-00 portador da Carteira de Identidade nº 
08382171-68/SSP/BA, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) 
no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 
tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 01/2016, mediante as cláusulas e condições 
a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 

REFEITÓRIO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, que será prestado nas condições estabelecidas no 

Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento 

Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços e 

seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 

de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 

2.2.  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. 

2.3. A execução dos serviços será iniciada 00/00/0000, cujas etapas observarão o cronograma 

fixado no Projeto Básico. 

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 



 

 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos 

autos do processo administrativo. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser 

corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de 

um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice 

INCC (Índice Nacional de Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
PI: 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (Trinta) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos 

materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 7 (Sete) dias, contado da 

data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

5.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas 

no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

5.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades 

previstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas 

em sua totalidade. 



 

 

5.4.3. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar 

comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social. 

5.4.4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

5.5. A Contratante terá o prazo de 07 (Sete) 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 das atividades executadas, 

inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada 

procedência legal. 

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

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas. 

5.7. 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. 

5.8. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste instrumento contratual. 

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

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem 

como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

5.9.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última 

nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à 

execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos 

no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF; 

5.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; 

5.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados. 

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado 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. 

5.12. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será 

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.12.1. não produziu os resultados acordados; 

5.12.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

5.12.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 



 

 

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

para pagamento. 

5.14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

5.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério da contratante. 

5.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.  

5.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

5.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.  

5.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF. 

5.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993. 

5.20.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei 

Complementar n. 123, de 2006. 

5.20.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 

observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal 

aplicável. 

5.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 



 

 

I = (TX) 

 

I = (6/100) / 365 

       

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1.   A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na 

modalidade de .............................., correspondente a 05% (Cinco por cento) de seu valor total, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Edital. 

 

6. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

6.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 

convocatório a que se vincula este contrato. 

6.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos 

técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

6.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

6.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 



 

 

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-

financeiro; 

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, 

em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG n. 02/2008; 

7.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

7.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

7.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

7.10.1. “as built”, elaborado pelo responsável por sua execução; 

7.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

7.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

7.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

7.10.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

7.10.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo 

em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

8. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com 

as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 

convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta; 

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

8.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 



 

 

8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los 

com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

8.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;  

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

8.9. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais de 

toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão. O atestado de antecedentes 

criminais somente poderá ser solicitado quando forem imprescindíveis à segurança de pessoas, 

bens, informações ou instalações, de forma motivada. 

8.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 

das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual; 

8.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

8.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

8.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do 

empreendimento; 

8.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

8.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

8.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

8.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

8.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

8.19. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

8.20. 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; 



 

 

8.21. 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. 

8.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

8.23. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

8.24. 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 de comunicação. 

8.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

8.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

8.27. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

8.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 

que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus 

anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

8.29. Assegurar à CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008: 

8.29.1. 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; 

8.29.2. 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. 

8.30. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou 

fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado. 

8.31. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

8.32. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

8.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro 

de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação 

das atividades em relação ao cronograma previsto. 



 

 

8.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, 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. 

8.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 

5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo 

órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e 

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

8.36. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação 

dos seguintes documentos, conforme o caso:  

8.36.1.  Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais; 

8.36.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 

IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados 

de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislação correlata; e 

8.36.3.  Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 

21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

8.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 

CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 

estadual. 

8.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 

448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

8.37.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

8.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 

seguintes procedimentos: 

8.37.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 



 

 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros 

de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; 

8.37.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

8.37.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas; 

8.37.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

8.37.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas; 

8.37.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 

de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

8.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

8.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere 

ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

8.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de 

Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 

termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

8.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 

sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior 

em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os 

custos correspondentes; 

8.39. 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. 

8.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas 

necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 



 

 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto 

Básico e demais documentos anexos; 

8.41. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 

Operação, etc.); 

8.42. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam 

regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 

regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4) Certidão de Regularidade do FGTS 

– CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

8.43. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no 

dimensionamento da proposta.  

8.44. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a 

assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada 

em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, 

em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor 

do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área 

requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços 

contratados. 

 
9. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que 

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

10.2.2. multa moratória de até 02% (Dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (Vinte e Cinco) dias; 

10.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 

observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 

(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 

do contrato;  



 

 

10.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

10.2.3. multa compensatória de até 10% (Dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

10.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

10.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após 

decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

10.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 

e aplique as outras sanções cabíveis. 

10.4. 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. 

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

10.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

10.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

10.7. 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. 

10.8. 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. 

10.9. 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. 

10.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 

07 (Sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

10.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 



 

 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

11.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 

planilha orçamentária. 

11.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 

global. 

11.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação 

de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual 

aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 

13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento 

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. 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 03 (Três) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de 

recebimento provisório. 

13.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

13.2. 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. 

13.2.1. 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. 

13.2.2. 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. 

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

até 03 (Três) 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. 

13.3.1. 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. 

13.3.2. 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). 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO 

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 

relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.4.3. Indenizações e multas. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Seção Judiciária de Eunápolis - Bahia - Justiça Federal. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  
Eunápolis,  .......... de.......................................... de 2016 

 
_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 
_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 



 

 

ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA:   REFORMA E AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS   Valor R$ 639.133,16 

LICITAÇÃO:     
SINAPI/OR

SE 
JUNHO/2016 

CONTRATADA:     B.D.I 25,22% 

LOCAL:    IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS         

ITEM 
CÓD. 

SINAPI 
CÓD. PINI / 
OUTROS 

SERVIÇOS UN 
QUANT. 
TOTAL 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

S/ BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$) C/ BDI 

VALOR TOTAL (R$) 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES         32.131,67 

1.1 73948/016   
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem 
superficial) 

m² 100,68 2,97 3,72 374,53 

1.2 93210   
Barracão de obra para escritório técnico e 
administração,vestiário, sanitários, refeitório 
e depósito de materiais e ferramentas 

m² 40,00 326,26 408,54 16.341,60 

1.3 74220/1   
Tapume em chapa de madeira compensada 
resinada espessura 6mm 

m² 103,79 44,18 55,32 5.741,66 

1.4 
  

74077/001 
  Locação da obra, execução do gabarito m² 178,70 9,44 11,82 2.112,23 

1.5 Comp. IFBA Taxas e emolumentos tx 1,00 2.047,26 2.563,58 2.563,58 

1.6 Comp. IFBA Mobilização e desmobilização vb 1,00 2.840,88 3.557,35 3.557,35 

1.7 74209/1   
Placa indicativa da obra em chapa de aço 
galvanizado, dimensões 2,40x1,50m  

m² 3,60 319,60 400,20 1.440,72 

                  

2     DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO         7.835,13 

2.1 
  

73899/002 
  

Demolição de alvenaria de bloco ou tijolo 
cerâmico, sem reaproveitamento 

m³ 14,53 67,97 85,11 1.236,65 

2.2   08387/ORSE Remoção de bancada de granito m² 5,46 12,69 15,89 86,76 



 

 

2.4 73801/002   
Demolição piso e contrapiso c/ uso de 
ponteiro, espessura até 4 cm  

m² 146,67 17,87 22,38 3.282,47 

2.5 73616   Demolição de concreto simples m³ 4,04 176,72 221,29 894,01 

2.6   00022/ORSE 
Demolição de revestimento cerâmico 
(parede) 

m² 92,30 11,96 14,98 1.382,65 

2.7   00031/ORSE 
Remoção de esquadria de madeira, com ou 
sem batente 

m² 7,56 9,53 11,93 90,19 

2.8 85334   Retirada de esquadria metálica m² 6,93 11,91 14,91 103,33 

2.9 72900   
Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 
10,0 km 

m³ 37,10 16,34 20,46 759,07 

      
 

          

3     FUNDAÇÃO         23.627,31 

3.1 73965/11   
Escavação manual de valas em solo de 1ª 
categoria, profundidade de 1,5 até 3,0m 

m³ 41,48 53,62 67,14 2.784,97 

3.2 73964/006   
Reaterro apiloado manual de vala em 
camadas de 20cm c/ aproveitamento 

m³ 34,67 35,74 44,75 1.551,48 

3.3 74115/001   Concreto magro, fundo de vala, traço 1:4:8 m³ 3,80 337,27 422,33 1.604,85 

3.4 5970   
Formas c/tabuas 3ª (2,5x30,0cm) p/m² 
p/fundações, incl montagem e 
desmontagem (c/reapr. 2x) 

m² 80,91 67,83 84,94 6.872,50 

3.5 92775   
Armação de aço CA-60  Ø 5,0mm - 
fornecimento/corte c/ dobra/colocação. 

Kg 99,10 11,99 15,01 1.487,49 

3.6 92776   
Armação de aço CA-50  Ø 6,3 a 12,5mm - 
fornecimento/corte c/ dobra/colocação. 

Kg 200,08 10,78 13,50 2.701,08 

3.7   11266/ORSE 
Armação de aço CA-50  Ø 16,0 a 25,0mm - 
fornecimento/corte (c/perda de 10%) / 
dobra/colocação. 

Kg 181,89 6,17 7,73 1.406,01 

3.8 73972/1   
Concreto estrutural, fck=25Mpa, virado em 
betoneira, sem lançamento  

m³ 8,50 375,83 470,61 4.000,19 

3.9   02487/ORSE Transporte manual de materiais m³ 8,50 32,59 40,81 346,89 

3.10 74157/004   
Lançamento, adensamento e acabamento 
do concreto em fundação 

m³ 8,50 81,91 102,57 871,85 

              0,00   



 

 

4     SUPERESTRUTURA         37.906,44 

4.1   03177/ORSE 
Forma plana para estruturas, em 
compensado plastificado de 12mm, 02 usos, 
inclusive escoramento  

m² 114,61               73,97  92,63 10.616,32 

4.2 92775   
Armação de aço CA-60  Ø 5,0mm - 
fornecimento/corte c/ dobra/colocação. 

Kg 104,94 11,99 15,01 1.575,15 

4.3 92776   
Armação de aço CA-50  Ø 6,3 a 12,5mm - 
fornecimento/corte c/ dobra/colocação. 

Kg 240,84 10,78 13,50 3.251,34 

4.4   11266/ORSE 
Armação de aço CA-50  Ø 16,0 a 25,0mm - 
fornecimento/corte (c/perda de 10%) / 
dobra/colocação. 

Kg 233,10 6,17 7,73 1.801,86 

4.5 73972/1   
Concreto estrutural, fck=25Mpa, virado em 
betoneira, sem lançamento  

m³ 7,29 375,83 470,61 3.430,75 

4.6   02487/ORSE Transporte manual de materiais m³ 7,29 32,59 40,81 297,50 

4.7 92873   
Lançamento com uso de baldes, 
adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas.  

m³ 7,29 130,77 163,75 1.193,74 

4.8   07393/ORSE 

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou 
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento 
4cm. 

m² 137,13               91,66  114,78 15.739,78 

              0,00   

5     COBERTURA         39.779,95 

5.1   00291/ORSE Rufo de concreto, L=34cm, espessura= 5cm m 32,20 41,53 52,00 1.674,40 

5.2 92541   

Trama de madeira composta por ripas, 
caibros e terças para telhados de até 2 
águas para telha cerâmica capa-canal, 
incluso transporte vertical. 

m² 187,78 56,57 70,84 13.302,34 

5.3 92545   

 Fabricação e instalação de tesoura inteira 
em madeira não aparelhada, vão de 3 m, 
para telha cerâmica ou de concreto, incluso 
içamento. 

unid 4,00 665,24 833,01 3.332,04 



 

 

5.4 92548   

 Fabricação e instalação de tesoura inteira 
em madeira não aparelhada, vão de 6 m, 
para telha cerâmica ou de concreto, incluso 
içamento. 

unid 4,00 952,16 1.192,29 4.769,16 

5.5 92549   

 Fabricação e instalação de tesoura inteira 
em madeira não aparelhada, vão de 7 m, 
para telha cerâmica ou de concreto, incluso 
içamento. 

unid 1,00 1.190,72 1.491,02 1.491,02 

5.6 92551   

 Fabricação e instalação de tesoura inteira 
em madeira não aparelhada, vão de 8 m, 
para telha cerâmica ou de concreto, incluso 
içamento. 

unid 1,00 1.459,54 1.827,64 1.827,64 

5.7 94201   
Telhamento com telha cerâmica tipo colonial 
(capa-canal), incluso transporte vertical 

m² 187,78 40,95 51,28 9.629,36 

5.8 94219   

Cumeeira e espigão para telha cerâmica 
tipo colonial emboçada com argamassa 
traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), incluso 
transporte vertical 

m 10,49 22,96 28,75 301,59 

5.9 84093   
Tabeira em madeira de lei, 1ª qualidade, de 
2,5 x 30 cm 

m 35,15 18,79 23,53 827,08 

5.10   00302/ORSE Toldo fixo em lona com estrutura metálica m² 19,06 110,00 137,74 2.625,32 

                  

6     PAREDES E PAINÉIS         21.923,78 

6.1 87471   

Alvenaria de bloco cerâmico furado 
9x19x19cm, 1/2 vez, assentado com 
argamassa traço 1:2:4 (cimento, areia e 
arenoso) 

 m² 302,28 34,11 42,71 12.910,38 

6.2 93186   

Verga, contraverga, ou cinta em concreto 
armado fck=20mpa, prep. mecânico, forma 
canaleta (15x20x20), aço CA 60 5.0 (taxa de 
ferragem = 45,13 kg/m3). 

m 90,98 52,65 65,93 5.998,31 



 

 

6.3   11365/ORSE 

Divisória sanitária em granito verde 
Ubatuba, polido dos dois lados, acabamento 
boleado, espessura 2cm, assentada com 
argamassa, no traço 1:4,conforme 
detalhamento arquitetônico 

m² 6,88 349,98 438,24 3.015,09 

                  

7     
ESQUADRIAS / FECHADURAS E 
ACESSÓRIOS 

        55.852,67 

7.1     ESQUADRIAS EM MADEIRA           

7.1.1 90848   

Porta em folhas de madeira compensada 
(Angelim) p/ pintura de 70x210cm, incluso 
caixa, alisar e ferragens, excluso fechadura 
(P9). 

Unid 2,00 429,30 537,57 1.075,14 

7.1.2 90849   

Porta em folhas de madeira compensada 
(Angelim) p/ pintura de 80x210cm, incluso 
caixa, alisar e ferragens, excluso fechadura 
(P4) 

Unid 2,00 446,73 559,40 1.118,80 

7.1.3 90850   

Porta em folhas de madeira compensada 
(Angelim) p/ pintura de 90x210cm, incluso 
caixa, alisar e ferragens, excluso fechadura 
(P3) 

Unid 1,00 472,23 591,33 591,33 

7.1.4   01799/ORSE 
Porta em folhas de madeira compensada 
(Angelim) p/ pintura de 100x210cm, incluso 
caixa, alisar e ferragens, e fechadura (P5) 

Unid 2,00 487,51 610,46 1.220,92 

7.1.5   08199/ORSE 

Porta em folhas de madeira compensada 
(Angelim) p/ pintura de 120x210cm, Vai e 
Vem, com visor de vidro (50 x 50 cm), 
excluso vidro, incluso caixa, alisar e 
ferragens e fechadura (P6) 

Unid 1,00 817,76 1.024,00 1.024,00 

7.2     ESQUADRIAS METÁLICAS           

7.2.1 85010   
Esquadria em alumínio, perfil serie 25, para 
fixação dos vidros temperados, de acordo 
com o projeto arquitetônico 

m² 39,72 188,63 236,20 9.381,86 



 

 

7.2.2 91341   
Porta de alumínio anodizado, tipo 
veneziana, perfil serie 25, com guarnições e 
ferragens (P8) 

m² 3,84 444,73 556,89 2.138,46 

7.2.3 91341   
Porta de alumínio anodizado, tipo veneziana 
c/ bandeiras fixas para vidro, perfil serie 25, 
com guarnições e ferragens (P2) 

m² 5,04 444,73 556,89 2.806,73 

7.2.4 Comp. IFBA 

Portas (2 folhas de giro) e fixos de vidro 
temperado, e=10mm, com perfis e 
montantes de alumínio, ferragens, 
fechaduras e puxadores (vão de 
6,92x2,40m) 

Unid 1,00 6.557,22 8.210,95 8.210,95 

7.2.5 Comp. IFBA 

Portas (2 folhas de giro) e fixos de vidro 
temperado, e=10mm, com perfis e 
montantes de alumínio, ferragens, 
fechaduras e puxadores (vão de 
1,60x2,40m) 

Unid 1,00 1.826,70 2.287,39 2.287,39 

7.2.6 Comp. IFBA 

Portas (2 folhas de giro) e fixos de vidro 
temperado, e=10mm, com perfis e 
montantes de alumínio, ferragens, 
fechaduras e puxadores (vão de 
3,42x2,40m) 

Unid 1,00 3.599,63 4.507,46 4.507,46 

7.2.7   09446/ORSE 

Porta p/ Câmaras Frigoríficas, Núcleo em 
PUR, revestida nas duas faces com aço pré-
pintado (RAL9003), giratória, padrão sala 
limpa manual com chave, dim. 0,80 x 2,10 x 
0,05. (P7) 

Unid 2,00 3.151,32 3.946,08 7.892,16 

  74238/2   
Portão em perfis, chapa e tela (anti-insetos) 
em aço galvanizado (P10) 

m² 7,59 769,94 964,12 7.317,67 

7.3     FECHADURAS E ACESSÓRIOS           

7.3.1 91306   

Fechadura de embutir para portas internas 
de 1 folha, completa, acabamento padrão 
médio, com execução de furo - fornecimento 
e instalação. 

Unid 5,00 91,07 114,04 570,20 



 

 

7.3.2 74068/4   

Fechadura de embutir completa, para portas 
externas 2 folhas (porta de alumínio), 
padrao de acabamento popular e fecho de 
embutir tipo unha com alavanca de latao 
cromado 

Unid 2,00 142,18 178,04 356,08 

7.3.3 74046/2   
Fechadura para banheiro, tipo tarjeta 
livre/ocupado para porta de alumínio 
conforme especificação 

Unid 4,00 26,83 33,60 134,40 

7.3.4 
 

03757/ORSE 
Fechadura de sobrepor com cilindro para 
portão. Em ferro pintado, com macaneta 
alavanca, chave grande - completa 

Unid 2,00 57,08 71,48 142,96 

7.3.5   01886/ORSE 
Mola hidraulica de piso para porta de vidro 
temperado 

Unid 6,00 600,00 751,32 4.507,92 

7.3.6   01778/ORSE 
Mola aérea tipo hidráulica na cor prata, para 
porta de madeira, conforme especificação 

Unid 4,00 113,45 142,06 568,24 

                  

8     VIDROS / ESPELHO         41.559,47 

8.4.1 72118   
Vidro temperado, transparente e incolor, 
e=6mm 

m² 44,71 159,99 200,34 8.957,20 

8.4.2   03657/ORSE 
Vidro laminado, tranparente e incolor, 
e=8mm (enclausuramento de escada e 
guarda-corpo) 

m² 62,67 402,07 503,47 31.552,46 

8.4.3 72117   
Vidro liso, comum, transparente e incolor, 
e=4mm 

m² 1,50 86,24 107,99 161,99 

8.4.4 74125/2   
espelho cristal, e = 4 mm com molduras em 
perfil de alumínio e compensado 6mm, 
plastificado e colado 

m² 2,24 316,52 396,35 887,82 

                  

9     REVESTIMENTO INTERNO/ EXTERNO         61.987,94 

9.1 87879   

Chapisco aplicado em alvenarias e 
estruturas de concreto internas, com colher 
de pedreiro. argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l.  

m² 669,93 2,68 3,36 2.250,96 



 

 

9.2 87882   

Chapisco aplicado no teto, com rolo para 
textura acrílica. argamassa traço 1:4 e 
emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l.  

 m² 20,40 3,45 4,32 88,13 

9.3 87533   

Massa única, para recebimento de pintura, 
em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em faces internas de paredes 
de ambientes com área maior que 10m², 
espessura de 20mm, com execução de 
taliscas.  

 m² 607,31 24,86 31,13 18.905,56 

9.4 90406   

Massa única, para recebimento de pintura, 
em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em teto, espessura de 10mm, 
com execução de taliscas. 

 m² 20,40 32,89 41,18 840,07 

9.5 87535   

Emboço, para recebimento de cerâmica, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400l, aplicado manualmente 
em faces internas de paredes de ambientes 
com área maior que 10m2, espessura de 
20mm, com execução de taliscas. 

m² 62,62 22,97 28,76 1.800,95 

9.6 87273   

Revestimento cerâmico para paredes 
internas com placas tipo grês ou semi-grês 
de dimensões 33x45 cm aplicadas em 
ambientes de área maior que 5 m² na altura 
inteira das paredes. 

 m² 62,62 39,49 49,45 3.096,56 



 

 

9.7   09460/ORSE 

Isolamento Térmico para piso de câmara 
frigorífica, com EPS - Espessura 2 x 100mm 
= 200mm, + Proteção Mecãnica Esp.= 
0,10m: Lona plástica preta e=0,15 a 0,3 
mm; placa de Poliestireno Expandido - EPS, 
dim. 2,00x1,00x0,10m; impermeabilização 
com de frioasfalto - 02 demãos; e piso em 
concreto simples desempolado, fck = 21 
MPa, e = 10 cm 

 m² 18,11 156,47 195,93 3.548,29 

9.8   09438/ORSE 

Isolamento Térmico para paredes e tetos de 
câmaras Frigoríficas c/I Paineis de 
Poliuretano Tipo R1 Revestidos c/ Chapas 
de Aço Pintadas em ambas as Faces c/ 
primer epoxi + poliester, espessura = 
100mm 

 m² 85,51 293,79 367,88 31.457,42 

                  

10     FORRO       0,00 23.364,49 

10.1   05045/ORSE 
Forro de PVC em placas de 625 x 1250 mm, 
fixadas em perfis de alumínio atirantadas 
em laje 

m² 242,32 77,00 96,42 23.364,49 

                  

11     PINTURA E IMPERMABILIZAÇÃO         35.141,80 

11.1 88484   Fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 3,54 2,14 2,68 9,49 

11.2 88485   
Fundo selador acrílico em paredes internas 
e externas, uma demão 

m² 756,53 1,88 2,35 1.777,85 

11.3 88497   
Aplicação e lixamento de massa acrílica 
para paredes, duas demãos 

m² 312,72 9,47 11,86 3.708,86 

11.4 88496   
Aplicação e lixamento de massa acrílica em 
tetos, duas demãos 

m² 3,54 17,10 21,41 75,79 

11.5 79460   Pintura com tinta epóxi em duas demãos m² 428,99 34,05 42,64 18.292,13 

11.6 84677   
Aplicação de verniz sintético brilhante em 
duas demãos 

m² 97,48 8,63 10,81 1.053,76 



 

 

11.7 74065/3   
Pintura em esmalte brilhante para madeira 
em duas demãos, sobre fundo nivelador 
branco 

m² 29,82 17,73 22,20 662,00 

11.8 6067   
Pintura esmalte sintético, 2 demãos, sobre 
superfície metálica, inclusive proteção com 
1 (uma) demão zarcão 

m² 66,72 29,00 36,31 2.422,60 

11.9 83738   
Impermeabilização de vigas baldrames com 
manta asfáltica, e=4mm 

m² 81,32 66,61 83,41 6.782,90 

11.10 73762/1   
Impermeabilização de laje com asfalto 
elastomérico, incluso primer e véu de 
poliéster 

m² 2,95 72,78 91,14 268,86 

11.11 83746   
Proteção mecânica com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:4, e=2cm 

m² 2,95 23,70 29,68 87,56 

                  

12     PAVIMENTAÇÃO         50.833,54 

12.1   06320/ORSE 
Lastro de concreto simples regularizado, 
fck=15MPa,lançado e adensado, espessura 
7 cm 

m³ 18,28 410,23 513,69 9.390,25 

12.2 87298   

Regularização desempenada de base para 
revestimento de piso, com argamassa de 
cimento e areia sem peneira, traço 1:3, e= 
3cm 

m³ 7,83 453,63 568,04 4.447,75 

12.3 72137   
Piso de alta resistência, e=12mm, incluso 
juntas de dilatação plasticas e polimento 
mecanizado. 

m² 41,50 74,83 93,70 3.888,55 

12.4 Comp. IFBA 

Piso monolítico a base de resina de 
poliuretano vegetal, tri componente, e=4,0 
mm, c/ rodapé 
 curvo de mesmo material 

m² 172,90 143,33 179,48 31.032,09 

12.5 87250   
Piso cerâmico, tipo A, 45x45cm, PEI-4, 
assentado com argamassa colante pré-
fabricada, AC-I, inclusive rejunte colorido.  

 m² 45,63 35,23 44,12 2.013,20 

12.6 73922/005   
Piso cimentado liso desempenado, e=3cm. 
Traço 1:3 

 m² 1,20 41,06 51,42 61,70 



 

 

                  

13     ARREMATES         7.527,98 

13.1   07846/ORSE 
Peitoril em granito verde Ubatuba, polido, 
17x2cm 

m 38,76 56,46 70,70 2.740,33 

13.2   07846/ORSE Soleira em granito verde Ubatuba, 18x2 cm m 31,33 56,46 70,70 2.215,03 

13.3 Comp. IFBA 
Rodopia em granito verde Ubatuba, 2cm, 
h=10cm 

m 9,61 52,10 65,24 626,96 

13.4 Comp. IFBA Rodosaia em granito verde Ubatuba, 2cm m 11,10 52,10 65,24 724,16 

13.5 73908/2   
Cantoneira de alumínio 1x1", para proteção 
de quina de parede 

m 5,82 26,13 32,72 190,43 

13.6   11233/ORSE 
Rodapé de alta resistência tipo curvo (meia-
cana) 

m 47,21 17,44 21,84 1.031,07 

                  

14     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         46.433,82 

14.1 91924   
Cabo de cobre unipolar isolado PVC 
resistente a chama 450/750V 1,5 mm² 

m 209,10 1,83 2,29 478,84 

14.2 91926   
Cabo de cobre unipolar isolado PVC 
resistente a chama 450/750V 2,5 mm² 

m 2.231,70 2,45 3,07 6.851,32 

14.3 91930   
Cabo de cobre unipolar isolado PVC 
resistente a chama 450/750V 6 mm² 

m 84,60 4,94 6,19 523,67 

14.4 91932   
Cabo de cobre unipolar isolado PVC 
resistente a chama 450/750V 10 mm² 

m 71,70 7,97 9,98 715,57 

14.5 91927   
Cabo de cobre unipolar isolado PVC 
resistente a chama 0,6/1kV 2,5 mm² 

m 111,20 2,89 3,62 402,54 

14.6 91929   
Cabo de cobre unipolar isolado PVC 
resistente a chama 0,6/1kV 4 mm² 

m 259,80 4,52 5,66 1.470,47 

14.7 91931   
Cabo de cobre unipolar isolado PVC 
resistente a chama 0,6/1kV 6 mm² 

m 78,90 5,69 7,13 562,56 

14.8 91935   
Cabo de cobre unipolar isolado PVC 
resistente a chama 0,6/1kV 16 mm² 

m 114,00 12,94 16,20 1.846,80 

14.9 92986   
Cabo de cobre unipolar isolado PVC 
resistente a chama 0,6/1kV 35 mm² 

m 299,30 18,77 23,50 7.033,55 

14.10 91937   Caixa octogonal de PVC 3x3" Unid 56,00 9,65 12,08 676,48 



 

 

14.11 91944   Caixa de passagem em PVC 4x4" Unid 1,00 8,50 10,64 10,64 

14.12 91941   Caixa de passagem em PVC 4x2" Unid 90,00 6,57 8,23 740,70 

14.13 93653   
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A 

Unid 23,00 9,16 11,47 263,81 

14.14 93655   
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A 

Unid 2,00 10,18 12,75 25,50 

14.15 93656   
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A 

Unid 2,00 10,18 12,75 25,50 

14.16 93660   
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A 

Unid 2,00 47,11 58,99 117,98 

14.17 93661   
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A 

Unid 4,00 47,83 59,89 239,56 

14.18 93664   
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A 

Unid 2,00 50,81 63,62 127,24 

14.19 93669   
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A 

Unid 2,00 61,61 77,15 154,30 

14.20 93670   
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A 

Unid 1,00 61,61 77,15 77,15 

14.21   00452/ORSE 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A, 5KA 

Unid 1,00 107,53 134,65 134,65 

14.22   09004/ORSE 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 80A, 5KA 

Unid 1,00 107,53 134,65 134,65 

14.23   00453/ORSE 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 100A 

Unid 1,00 313 391,94 391,94 

14.24 Comp. IFBA 
INTERRUPTOR DR BIPOLAR, CORRENTE 
NOMINAL 25A 30mA 

Unid 9,00 204,58 256,18 2.305,62 

14.25 Comp. IFBA 
INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR, 
CORRENTE NOMINAL 25A 30mA 

Unid 1,00 222,58 278,71 278,71 

14.26 91867   Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 3/4" m 595,90 5,31 6,65 3.962,74 

14.27 91868   
Eletroduto de PVC rígido roscável 25mm 
(1") 

m 59,50 7,33 9,18 546,21 

14.28 91869   
Eletroduto de PVC rígido roscável 40mm (1 
1/4") 

m 19,90 9,36 11,72 233,23 



 

 

14.29 93010   
Eletroduto de PVC rígido roscável 60mm (2 
1/2") 

m 4,00 18,38 23,02 92,08 

14.30 93009   Eletroduto de PVC rígido roscável mm (2”) m 77,90 13,27 16,62 1.294,70 

14.31 91953   Interruptor simples 1 tecla Unid 16,00 17,58 22,01 352,16 

14.32 91959   Interruptor simples 2 teclas Unid 4,00 27,93 34,97 139,88 

14.33 91967   Interruptor simples 3 teclas Unid 1,00 38,27 47,92 47,92 

14.34   07588/ORSE 

Luminária de embutir com aletas para 
lampada fluorescente 2x32W, completa, 
conforme memorial 
descritivo/especificações técnicas 

Unid 31,00 151,53 189,75 5.882,25 

14.35   07592/ORSE 

Luminária de sobrepor com aletas para 
lampada fluorescente 2x32W, completa, 
conforme memorial 
descritivo/especificações técnicas 

Unid 6,00 151,31 189,47 1.136,82 

14.36   07294/ORSE 

Luminária tipo balizador (tartaruga) para 
ambientre aberto, corpo em alumínio 
fundido pintado, difusor em vidro frisado 
temperado, completa, conforme memorial 
descritivo/ especificações técnicas 

Unid 14,00 111,14 139,17 1.948,38 

14.37   08377/ORSE 

Luminária interna de embutir tipo plafon, 
para lampada fluorescente compacta de 
20W, d= 250mm, conforme memorial 
descrtivo/especificações técnicas 

Unid 2,00 91,3 114,33 228,66 

14.38 Comp. IFBA 
Luminária anti-impacto e anti-explosão, 
completa, conforme memorial descritivo/ 
especificações técnicas 

Unid 1,00 694,03 869,06 869,06 

14.39   10795/ORSE 

Luminária hermética, corpo em fibra de vidro 
blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou 
similar, inclusive duas lâmpadas tubular de 
led, tipo T8 (para câmara frigorífIca) 

Unid 2,00 399,90 500,75 1.001,50 

14.40 92000   
Tomada hexagonal 2P+T 10A inclu. suporte 
e placa 4x2" 

Unid 66,00 16,73 20,95 1.382,70 



 

 

14.41 83463   

Quadro de distribuição com proteção geral, 
de embutir, em chapa metálica, com 
barramento 3F+N+T, capacidade para até 
12 disjuntores monopolares, com porta e 
trinco 

Unid 1,00 307,36 384,88 384,88 

14.42 74131/005   

Quadro de distribuição com proteção geral, 
de embutir, em chapa metálica, com 
barramento 3F+N+T, capacidade para até  
24 disjuntores monopolares, com porta e 
trinco 

Unid 2,00 502,80 629,61 1.259,22 

14.43 84402   
Quadro de distribuição, de embutir, em 
chapa metálica,  capacidade para 6 
disjuntores monopolares, sem barramento 

Unid 1,00 65,23 81,68 81,68 

                  

15     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         46.799,29 

15.1     
REDE DE ÁGUA FRIA - RASGOS E 
ENCHIMENTOS 

          

15.1.1 90443   
Rasgo em alvenaria p/ passagem de 
tubulação hidráulica 

m 65,00 8,48 10,62 690,30 

15.1.2   02483/ORSE 
Enchimento de rasgo em alvenaria para 
tubulação  

m 65,00 3,17 3,97 258,05 

15.2     
REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E 
CONEXÕES (PVC) 

          

15.2.1 89401   Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm m 23,24 4,76 5,96 138,51 

15.2.2 89402   Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 25mm m 26,30 5,85 7,33 192,78 

15.2.3 89403   Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 32mm m 19,38 9,23 11,56 224,03 

15.2.4 89376   
Adaptador curto com bolsa e rosca para 
registro, pvc, soldável, DN 20mm x 1/2 

Unid 2,00 3,76 4,71 9,42 

15.2.5 94656   
Adaptador curto com bolsa e rosca para 
registro, pvc, soldável, DN 25mm x 3/4 

Unid 14,00 4,39 5,50 77,00 

15.2.6   1072/ORSE 
Bucha de redução, PVC, SOLDÁVEL curta, 
DN 32MM X 25MM 

Unid 2,00 3,48 4,36 8,72 

15.2.7   1071/ORSE 
Bucha de redução, PVC, SOLDÁVEL curta, 
DN 25MM X 20MM 

Unid 1,00 3,05 3,82 3,82 



 

 

15.2.8 89360   Curva PVC SOLDÁVEL 90º Ø 20mm Unid 5,00 6,24 7,81 39,05 

15.2.9 89358   Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 20mm Unid 3,00 4,80 6,01 18,03 

15.2.10 89362   Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 25mm Unid 9,00 5,73 7,18 64,62 

15.2.11 89367   Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 32mm Unid 2,00 7,66 9,59 19,18 

15.2.12   1143/ORSE 
Joelho PVC de redução SOLDÁVEL 90° Ø 
25x20mm 

Unid 5,00 6,42 8,04 40,20 

15.2.13 90373   
Joelho PVC SOLDÁVEL azul 90°, com 
bucha de latão, Ø 20mm 

Unid 18,00 9,22 11,55 207,90 

15.2.14 89366   
Joelho PVC SOLDÁVEL azul 90°, com 
bucha de latão, Ø 25mm 

Unid 2,00 9,98 12,50 25,00 

15.2.15   4964/ORSE 
Joelho 90º soldável e com rosca, PVC, 
soldável, DN 20mm x 1/2" 

Unid 1,00 9,33 11,68 11,68 

15.2.16 89385   
Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, 
DN 20mm x 1/2" 

Unid 2,00 4,69 5,87 11,74 

15.2.17 89393   Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 20mm Unid 2,00 6,65 8,33 16,66 

15.2.18 89395   Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 25mm Unid 2,00 7,96 9,97 19,94 

15.2.19 89398   Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 32mm Unid 2,00 10,75 13,46 26,92 

15.2.20 89619   
Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 
25X20mm 

Unid 11,00 5,49 6,87 75,57 

15.2.21 89622   
Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 
32X25mm 

Unid 3,00 8,34 10,44 31,32 

15.3     
REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E 
VÁLVULAS 

          

15.3.1 89353   
Registro GAVETA c/ canopla cromada Ø 
3/4" 

Unid 7,00 29,95 37,50 262,50 

15.3.2 89349   
Registro PRESSÃO c/ canopla cromada Ø 
1/2" 

Unid 2,00 22,15 27,74 55,48 

15.4     
REDE DE ESGOTO - EXECUÇÃO DE 
VALA/CAVA                                                

          

15.4.1 73965/10   
Escavação manual de valas em solo de 1ª 
categoria, profundidade até 1,5m 

m³ 5,13 41,70 52,22 267,89 

15.4.2 73964/6   
Reaterro apiloado manual de vala em 
camadas de 20cm 

m³ 4,90 35,74 44,75 219,28 



 

 

15.5     
REDE DE ESGOTO - TUBOS E 
CONEXÕES (SÉRIE R) 

      0,00   

15.5.1 89531   Joelho 45° de Ø100mm unid 1,00 25,94 32,48 32,48 

15.5.2 89529   Joelho de 90º de Ø100mm unid 1,00 30,55 38,25 38,25 

15.5.3 89690   Junção 45º de Ø100mm-100mm unid 3,00 52,71 66,00 198,00 

15.5.4 89692   Junção 45º de Ø100mm-75mm unid 1,00 50,91 63,75 63,75 

15.5.5 89512   Tubo de Ø 100mm m 28,77 34,36 43,03 1.237,97 

15.5.6 89509   Tubo de Ø 50mm m 0,90 15,09 18,90 17,01 

15.5.7 89693   Tê de 90° de Ø 100-100mm unid 1,00 46,55 58,29 58,29 

15.6     
REDE DE ESGOTO - TUBOS E 
CONEXÕES EM PVC 

          

15.6.1 89711   Tubo PVC ESGOTO Ø 40mm m 18,01 12,23 15,31 275,73 

15.6.2 89712   Tubo PVC ESGOTO Ø 50mm m 47,92 18,01 22,55 1.080,60 

15.6.3 89713   Tubo PVC ESGOTO Ø 75mm m 7,03 26,87 33,65 236,56 

15.6.4 89714   Tubo PVC ESGOTO Ø 100mm m 12,32 34,68 43,43 535,06 

15.6.5 89728   Curva curta de 90º Ø 40mm Unid 10,00 7,73 9,68 96,80 

15.6.6 89726   Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 40mm Unid 7,00 5,81 7,28 50,96 

15.6.7 89732   Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 50mm Unid 8,00 7,40 9,27 74,16 

15.6.8 89739   Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 75mm Unid 5,00 12,65 15,84 79,20 

15.6.9 89746   Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 100mm Unid 2,00 15,78 19,76 39,52 

15.6.10 89731   Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 50mm Unid 17,00 7,00 8,77 149,09 

15.6.11 89737   Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 75mm Unid 2,00 11,94 14,95 29,90 

15.6.12 89744   Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 100mm Unid 1,00 15,72 19,68 19,68 

15.6.13 89667   
Joelho PVC ESGOTO 90º com visita Ø 100-
50mm 

Unid 1,00 29,49 36,93 36,93 

15.6.14 89724   
Joelho PVC ESGOTO 90º com anel (esgoto 
secundário) Ø 40mm 

Unid 10,00 5,13 6,42 64,20 

15.6.15   1633/ORSE Junção PVC ESGOTO 50x50mm Unid 4,00 14,48 18,13 72,52 

15.6.16   1636/ORSE Junção PVC ESGOTO 100x50mm Unid 2,00 24,70 30,93 61,86 

15.6.17   1635/ORSE Junção PVC ESGOTO 75x75mm Unid 2,00 21,94 27,47 54,94 

15.6.18   1664/ORSE Junção PVC ESGOTO 100x100mm Unid 2,00 32,44 40,62 81,24 



 

 

15.6.19 89709   
Ralo sinfonado 100x100x40mm saida 40mm 
com grelha branca 

Unid 2,00 7,88 9,87 19,74 

15.6.20   1657/ORSE Redução excentrica 100x75mm Unid 1,00 12,77 15,99 15,99 

15.6.21 89784   Tê Ø 50X50mm Unid 5,00 12,60 15,78 78,90 

15.6.22 89783   Junção simples de Ø 40mm Unid 4,00 7,76 9,72 38,88 

15.7     REDE DE ESGOTO - CAIXAS           

15.7.1 89707   
Caixa sifonada em PVC com grelha branca, 
100x100x50mm 

Unid 1,00 20,78 26,02 26,02 

15.7.2   1695/ORSE 
Caixa sifonada em PVC com grelha branca, 
150x150x50mm 

Unid 2,00 33,98 42,55 85,10 

15.7.3 74104/1   

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo 
maciço 60X60X60CM, revestida 
internamente com barra lisa (cimento e 
areia, traço 1:4) e=2,0CM, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto 
15MPA tipo C - escavação e confecção 

unid 1,00 124,21 155,54 155,54 

15.7.4 72289   

Caixa de inspeção (CE) em alvenaria de 
tijolo maciço revestido internamente com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar, 
traço 1:3; lastro de concreto e=10 cm. 
Tampa e=5 cm, dimensões 80x80cm, h = 80 
cm 

unid 1,00 302,18 378,39 378,39 

15.7.5 74051/001   
Caixa de gordura dupla em concreto pré-
moldado, diâmetro  60mm com tampa - 
fornecimento e instalação 

unid 2,00 180,85 226,46 452,92 

15.8     LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS           

15.8.1 86931   

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 
louça branca - padrão médio, incluso engate 
flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - 
fornecimento e instalação.  

Unid 2,00 315,95 325,32 650,64 

15.8.2 86901   
Cuba de embutir oval em louça branca 35 X 
50CM ou equivalente 

Unid 8,00 94,25 118,02 944,16 



 

 

15.8.3   08127/ORSE 

Bancada em aço inox - 304, dimensões 1,40 
x 0,60m c/ 01 cuba 50x40x25cm, rodopia 
10cm, sobre lajota de concreto armado, 
inclusive válvula e sifão cromados, exclusive 
torneira 

Unid 1,00 2.012,79 2.520,42 2.520,42 

15.8.4   08142/ORSE  

Bancada em aço inox - 304, dimensões 1,45 
x 0,60m c/ 01 cuba 80x50x40cm, rodopia 
10cm, sobre lajota de concreto armado, 
inclusive válvula e sifão cromados, exclusive 
torneira  

Unid 1,00 2.069,67  2.591,64 2.591,64 

15.8.5   07955/ORSE 

Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,55 
x 0,60m, com 01 cuba de 80x50x40cm, 
sobre lajota de concreto armado, polida ou 
escovada, assentada, (exclusive sifão, 
válvula e torneira) 

Unid 2,00 2.644,97 3.312,03 6.624,06 

15.8.6   08148/ORSE 

Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,70 
x 0,60m c/ 02 cubas 80x50x40cm, rodopia 
10cm, sobre lajota de concreto armado, 
inclusive válvula e sifão cromados, exclusive 
torneira 

Unid 1,00 3.673,29 4.599,69 4.599,69 

15.8.7   08153/ORSE 

Bancada em aço inox - 304, dimensões 3,30 
x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 
10cm, sobre lajota de concreto armado, 
inclusive válvula e sifão cromados, exclusive 
torneira 

Unid 1,00 4.553,40 5.701,77 5.701,77 

15.8.8 86874   
Tanque de louça branca suspenso, 18 litros 
ou equivalente 

  1,00 302,89 379,28 379,28 

15.8.9 comp. IFBA 
Torneira tipo alavanca, formato “pescoço de 
ganso” com nuca giratória e bico 
escalonado (mesa-bica) em metal cromado 

Unid 8,00 112,74 141,17 1.129,36 

15.8.10   07354/ORSE 
Torneira de pressão temporizada de mesa 
em metal cromado 

Unid 8,00 255,60 320,06 2.560,48 

15.8.11 86914   
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, 
padrão médio 

Unid 1,00 25,80 32,31 32,31 

http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=8142&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=6&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=8142&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=6&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=8142&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=6&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=8142&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=6&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=8142&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=6&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=8142&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=6&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=8142&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=6&peri_nr_ordem=1


 

 

15.8.12 86881   
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 X 
1.1/2"  

Unid 11,00 89,91 112,59 1.238,49 

15.8.13 86886   Engate flexível em inox, 1/2" X 30 cm Unid 16,00 22,46 28,12 449,92 

15.8.14 86877   
Válvula para lavatório, em metal cromado, 
1", com tampa, ladrão e cunho, completo 

Unid 8,00 17,53 21,95 175,60 

15.8.15 86877   
Válvula para tanque de lavar, em metal 
cromado 1 1/4", com tampa  

Unid 1,00 17,53 21,95 21,95 

15.8.16 72293   Cap de PVC de 50mm Unid 1,00 4,73 5,92 5,92 

15.8.17   2066/ORSE Assento para vaso sanitário em plástico Unid 2,00 31,50 39,44 78,88 

15.8.18   7610/ORSE 
Porta papel toalha em plástico de alta 
resistência ABS 

Unid 5,00 124,79 156,26 781,30 

15.8.19   2033/ORSE Papeleira de embutir em louça branca Unid 2,00 37,20 46,58 93,16 

15.8.20   2031/ORSE 
Saboneteira de embutir em louça branca 
7,5x15cm 

Unid 2,00 37,65 47,15 94,30 

15.8.21   2037/ORSE 
Cabide de embutir em louça branca, tipo 
gancho 

Unid 2,00 15,65 19,60 39,20 

15.8.22   2051/ORSE 
Porta sabonete líquido de 800ml em plástico 
de alto impacto, na cor branco 

Unid 5,00 25,30 31,68 158,40 

15.8.23   2050/ORSE Chuveiro plástico  Unid 2,00 13,79 17,27 34,54 

15.8.24 84042   

Calha de concreto, 40x15 cm espessura de 
8 cm, preparado em betoneira e cimentado 
liso executado com argamassa traco 1:4 
(cimento e areia media nao peneirada), 
preparo manual 

m 8,00 139,72 174,96 1.399,68 

15.8.25   10816/ORSE 
Grelha em aço inox para calha, dim 140 x 
25 x 2.5 cm - inclusive quadro de cantoneira 
1/8" x 1" 

Unid
. 

5,00 764,91 957,82 4.789,10 

15.8.26   09795/ORSE 
Grelha em aço inox para calha, dim 100 x 
15 x 2.5 cm - inclusive quadro de cantoneira 
1/8 x 1  

Unid
. 

1,00 601,56 753,27 753,27 

                  

16     INSTALAÇÃO DE GÁS GLP         3.554,34 



 

 

16.1   08976/ORSE 
Tubo aço galvanizado schedule 40, d=3/4", 
sem costura 

m 18,65 43,00 53,84 1.004,12 

16.2 92705   Te de aço galv. d=3/4" Unid 2,00 24,53 30,72 61,44 

16.3 92701   Cotovelo de aço galv. d=3/4"  Unid 9,00 19,30 24,17 217,53 

16.4   10340/ORSE 
Válvula esfera aço carbono, classe 300, 
NPT d=3/4" 

Unid 3,00 21,42 26,82 80,46 

16.5   09848/ORSE 
Regulador tipo fisher de alta pressão 1/2", 
classe 300 - 1º estágio 

Unid 1,00 204,34 255,87 255,87 

16.6   09093/ORSE 
Regulador fisher cobre  baixa pressão, 
classe 300,  d=15 mm - 2º estágio 

Unid 2,00 512,45 641,69 1.283,38 

16.7   07838/ORSE  
Chicote fléxivel para esquipamentos, d = 
1/4" 

Unid 2,00 41,78 52,32 104,64 

16.8   07838/ORSE  
Pig Tail ou chicote flexível para condução de 
gás, 50mm, P45 

Unid 1,00 41,78 52,32 52,32 

16.9   08980/ORSE Manômetro NPT 1/4", 0-300 PSI Unid 1,00 102,76 128,68 128,68 

16.10 92692   Niple de aço galvanizado 1/2" Unid 2,00 7,66 9,59 19,18 

16.11 92694   Niple de aço galvanizado 3/4" Unid 7,00 12,46 15,60 109,20 

16.12   10313/ORSE Niple de aço galvanizado 1/4" Unid 2,00 11,52 14,43 28,86 

16.13 92953   Luva redução NPT 300 3/4"X1/2" Unid 3,00 13,46 16,85 50,55 

16.14 Comp. IFBA Luva redução NPT 300 1/2"X1/4" Unid 2,00 11,11 13,91 27,82 

16.15 92905   Uniao 3/4" NPT 300 Unid 3,00 27,26 34,13 102,39 

16.16 92699   Joelho 1/2" NPT 300 Unid 2,00 11,14 13,95 27,90 

                  

17     URBANISMO/PAISAGISMO         8.986,21 

17.1 73892/2   

Execução de passeio (calçada) em concreto 
12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), 
preparo mecânico, espessura 7cm, com 
junta de dilatação em madeira, incluso 
lançamento e adensamento 

m² 75,78 32,75 41,01 3.107,74 

17.2 72967   

Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 
cm, sobre base de concreto simples e 
rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento 
e areia) 

m 96,36 29,48 36,91 3.556,65 



 

 

17.3 73882/2   Calha em concreto tipo meia-cana (D=30) m 32,87 29,06 36,39 1.196,14 

17.4 74104/1   

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo 
maciço 60x60x60cm, revestida internamento 
com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) 
e=2,0cm, com tampa pré-moldada de 
concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - 
escavação e confecção 

unid 1,00 124,21 155,54 155,54 

17.5 83623   
Grelhas para calhas de ferro fundido 
L=30cm, fornecimento e assentamento 

m 3,69 209,96 262,91 970,14 

                  

18     SERVIÇOS COMPLEMENTARES         47.786,02 

18.1 72554   Extintor de gás carbônico 6kg Unid 2,00             488,85  612,14 1.224,28 

18.2 73775/001   Extintor de pó químico de 4kg Unid 1,00             149,73  187,49 187,49 

18.3 73775/002   Extintor incêndio água pressurizada 10 litros Unid 2,00             154,34  193,26 386,52 

18.4 Comp. IFBA 
Caixa para enclausuramento da escada com 
perfis metálicos (sem vidros) 

Unid 1,00         23.993,33  30.044,45 30.044,45 

18.5   11150/ORSE 
Bancadas e Balcões em granito Verde 
Ubatuba, utilizando-se argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3 

m² 4,52 351,97 440,74 1.992,14 

    10810/ORSE 
Bancada em aço inoxidável 304, 
acabamento polido, inclusive rodopia h=7cm 

m² 2,82 945,72 1.184,23 3.339,53 

18.6 COMPOSIÇÃO IFBA 

Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 
leve c/ costura de Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 
2,65mm (tubos horizontal e verticais), sem 
vidro 

m 5,19 83,51 104,57 542,72 

18.7 COMPOSIÇÃO IFBA Fornecimento e instalação de piso tátil em 
borracha (25 x 25 cm), direcional e alerta 

m² 18,17 221,40 277,24 5.037,45 

18.8   08804/ORSE 

Mapa tátil em acrílico de 70X50cm, com 
suporte em chapa de ferro 1" e tubo de ferro 
galvanizado ø=4", pintados e placa em 
granito cinza andorinha 

un. 1,00 1.611,48 2.017,90 2.017,90 

18.9 COMPOSIÇÃO IFBA Placa em braile acrílica (23X15cm)  un. 9,00 106,28 133,08 1.197,72 



 

 

18.10   07318/ORSE 
Anel de borracha em corrimão de escadas 
para guia de PcD 

un. 4,00 27,53 34,47 137,88 

18.11   07317/ORSE 
Placa metálica para sinalização em braile 
dos corrimãos de 90 x 25 mm 

un. 4,00 17,69 22,15 88,60 

18.12   07322/ORSE 
Faixa para degraus em borracha de 200 x 
30mm, para sinalização de deficientes 
visuais 

un. 68,00 7,29 9,13 620,84 

18.13 comp. IFBA 
Placa de sinalização em PVC 15x25cm, 
para extintor/hidrante 

Un 5,00 14,02 17,56 87,80 

18.14 84122   
Placa de inauguração em aço escovado 
40x60cm 

Un 1,00 703,32 880,70 880,70 

                  

19     LIMPEZA DA OBRA         1.123,83 

19.1 9537   Limpeza final da obra  m² 488,62 1,84 2,30 1.123,83 

                  

20     
GERENCIAMANTO E ADMINISTRAÇÃO 
DE OBRAS 

        44.977,48 

21.1 composição IFBA Gerenciamento e admistração local da obra mês 4,00 11.244,37 11.244,37 44.977,48 

 TOTAL GERAL 639.133,16 



 

 

ANEXO IV – Composição do BDI 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E 
DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFBA- 
CAMPUS EUNÁPOLIS 

  

COMPOSIÇÃO 

  

1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,36% 

1.1 Administração Central    3,00% 

1.2 Seguros + Garantia   0,80% 

1.3 Riscos   0,97% 

1.5 Despesas Financeiras   0,59% 

  
  

  

2.0 TRIBUTOS 10,65% 

2.1 PIS   0,65% 

2.2 COFINS   3,00% 

2.3 ISS    2,50% 

2.4 CPRB   4,50% 

  
  

  

3.0 LUCRO 6,16% 

3.1 Lucro   6,16% 

  
  

  

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 25,22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V – Planilha de Composições IFBA 

 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

LEIS SOCIAIS:  BDI:    

Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura - PRODIN 

Diretoria de Infraestrutura - DINFRA 

END: Av. Araújo Pinho, 39 - Canela - SALVADOR/BA 

  

1.7 Taxas e emolumentos Unidade: un. 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

Taxas 

  
ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) de execução 

unid 1,000 195,96 195,96 

  Taxa e expediente unid 1,000 33,63 33,63 

  Licença para ampliação e reforma m² 488,620 3,72 1817,67 

  TOTAL 2047,26 

Taxas municipais e de órgãos de fiscalização     

  BDI:   

OBS: Tomou-se como base as taxas da SUCOM - Ssa TOTAL: 2.047,26 

1.8 Mobilização e desmobilização Unidade:   un. 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente 
h 

48,00 11,91 571,68 

90776 ENCARREGADO DE OBRAS H 48,00 22,55 1082,40 

MDO: 1654,08 



 

 

EQUIPAMENTOS 

3366 
GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 5T * 
MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA 
,OU EQUIV H 

10,00 54,56         545,60  

1139 
CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T 
DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 
OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) H 

10,00 64,12         641,20  

SERVIÇOS: 1.186,80 

  SUBTOTAL: 2.840,88 

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 / ORSE- Sistema de orçamento de Sergipe 
- JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) 

BDI:   

TOTAL: 2.840,88 

7.2.4 
Portas (2 folhas de giro) e fixos de vidro temperado, e=10mm, com perfis e montantes de 
alumínio, ferragens, fechaduras e puxadores (vão de 6,92x2,40m) 

Unidade:   Unid 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88325 Vidraceiro H 8,00 15,00 120,00 

88315 Serralheiro H 8,00 16,06 128,48 

MDO: 248,48 

MATERIAL 

34713 
Vidro temperado incolor transparente, e= 
10mm, para porta de abrir de 2 folhas, sem 
ferragens 

m² 4,72 243,48      1.149,23  

02433/O
RSE 

Vidro temperado 10mm, liso, transparente, 
com ferragens, para painéis fixos 

m² 11,88 280,00      3.326,40  

Cotação 
Kit de ferragens (fehadura, dobradiças, 
trinco, chaves, etc.) para porta dupla de 
vidro 

unid 1,00 208,88         208,88  

10110/O
RSE 

Puxador duplo para porta, em alumínio 
polido, ø = 1", l= 40cm 

unid 4,00 123,83         495,32  



 

 

583 Perfil de aluminio anodizado Kg 48,10 23,47      1.128,91  

  6.308,74 

Cotação em: http://vidracariacabofrio.com.br/produto/kit-08-porta-dupla-pivotante/ - R$ 208,88; SUBTOTAL: 6.557,22 

Cotação: http://pologlass.mercadoshops.com.br/kit-08-al-porta-dupla-pivotante-46701307xJM - R$ 247,75                      
Cotação em: https://www.centraldasferragens.com.br/products/Kit-%252d-Porta-Dupla-Pivotante-%252d-Kit-08.html - R$ 
248,48 

BDI:   

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 / ORSE- Sistema de orçamento de 
Sergipe - JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) 

TOTAL: 6.557,22 

7.2.5 
Portas (2 folhas de giro) e fixos de vidro temperado, e=10mm, com perfis e montantes de 
alumínio, ferragens, fechaduras e puxadores (vão de 1,60x2,40m) 

Unidade:   Unid 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88325 Vidraceiro H 1,50 15,00 22,50 

88315 Serralheiro H 1,50 16,06 24,09 

MDO: 46,59 

MATERIAL 

34713 
Vidro temperado incolor transparente, e= 
10mm, para porta de abrir de 2 folhas, sem 
ferragens 

m² 3,36 243,48         818,09  

02433/O
RSE 

Vidro temperado 10mm, liso, transparente, 
com ferragens, para painéis fixos 

m² 0,50 280,00         140,00  

Cotação 
Kit de ferragens (fehadura, dobradiças, 
trinco, chaves, etc.) para porta dupla de 
vidro 

unid 1,00 208,88         208,88  

10110/O
RSE 

Puxador duplo para porta, em alumínio 
polido, ø = 1", l= 40cm 

unid 4,00 123,83         495,32  

583 Perfil de aluminio anodizado Kg 5,02 23,47         117,82  

  1.780,11 



 

 

Cotação em: http://vidracariacabofrio.com.br/produto/kit-08-porta-dupla-pivotante/ - R$ 208,88; SUBTOTAL: 
1.826,70 

Cotação: http://pologlass.mercadoshops.com.br/kit-08-al-porta-dupla-pivotante-46701307xJM - R$ 247,75                      
Cotação em: https://www.centraldasferragens.com.br/products/Kit-%252d-Porta-Dupla-Pivotante-%252d-Kit-08.html - R$ 
248,48 

BDI:   

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 / ORSE- Sistema de orçamento de 
Sergipe - JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) 

TOTAL: 1.826,70 

7.2.6 
Portas (2 folhas de giro) e fixos de vidro temperado, e=10mm, com perfis e montantes de 
alumínio, ferragens, fechaduras e puxadores (vão de 3,42x2,40m) 

Unidade:   Unid 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88325 Vidraceiro H 4,00 15,00 60,00 

88315 Serralheiro H 4,00 16,06 64,24 

MDO: 124,24 

MATERIAL 

34713 
Vidro temperado incolor transparente, e= 
10mm, para porta de abrir de 2 folhas, sem 
ferragens 

m² 3,46 243,48         842,44  

02433/O
RSE 

Vidro temperado 10mm, liso, transparente, 
com ferragens, para painéis fixos 

m² 4,73 280,00      1.324,40  

Cotação 
Kit de ferragens (fehadura, dobradiças, 
trinco, chaves, etc.) para porta dupla de vidro 

unid 1,00 208,88         208,88  

10110/O
RSE 

Puxador duplo para porta, em alumínio 
polido, ø = 1", l= 40cm 

unid 4,00 123,83         495,32  

583 Perfil de aluminio anodizado Kg 25,75 23,47         604,35  

  3.475,39 

Cotação em: https://www.centraldasferragens.com.br/products/Kit-%252d-Porta-Dupla-Pivotante-%252d-Kit-08.html - R$ 
248,48 

SUBTOTAL: 
3.599,63 

Cotação em: http://vidracariacabofrio.com.br/produto/kit-08-porta-dupla-pivotante/ - R$ 208,88;                                     Cotação: 
http://pologlass.mercadoshops.com.br/kit-08-al-porta-dupla-pivotante-46701307xJM - R$ 247,75 

BDI:   



 

 

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 / ORSE- Sistema de orçamento de 
Sergipe - JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) 

TOTAL: 3.599,63 

13.3 Rodopia em granito verde Ubatuba, 2cm, h=10cm Unidade:  m 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88309 Pedreiro h 0,40 16,77 6,71 

MDO: 6,71 

MATERIAL 

37595 Argamassa industrializada tipo AC-III  kg 0,45 1,81 0,81 

12063/O
RSE Granito verde ubatuba, l=10cm, e=2cm m 

1,00 44,58 44,58 

MATERIAL 45,39 

  SUBTOTAL: 45,39 

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 / ORSE- Sistema de 
orçamento de Sergipe - JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) 

BDI:   

  TOTAL: 52,10 

15.24 INTERRUPTOR DR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A 30mA Unidade: und. 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88264 Eletricista  H 1,00 16,77 16,77 

88316 Servente  H 1,00 11,91 11,91 

MDO: 28,68 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

Cotação 
Interruptor DR Bipolar, corrente nominal de 
10A 30mA 

UN. 1,00 175,90         175,90  

SERVIÇOS: 175,90 

Cotação em: Leroy Merlin. Site: Http://www.leroymerlin.com.br/disjuntor-dr-bipolar-25a-30ma-steck_88507986  SUBTOTAL: 204,58 

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 / ORSE- Sistema de orçamento 
de Sergipe - JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) 

BDI:   

TOTAL: 204,58 

15.25 INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A 30mA Unidade: und. 

http://www.leroymerlin.com.br/disjuntor-dr-bipolar-25a-30ma-steck_88507986


 

 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88264 Eletricista  H 1,00 16,77 16,77 

88316 Servente  H 1,00 11,91 11,91 

MDO: 28,68 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

Cotação 
Interruptor DR tetrapolar, corrente nominal de 
25A 30mA 

UN. 1,00 193,90         193,90  

SERVIÇOS: 193,90 

Cotação em: Leroy Merlin. Site: Http://www.leroymerlin.com.br/disjuntor-dr-bipolar-25a-30ma-steck_88507986  SUBTOTAL: 222,58 

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 / ORSE- Sistema de orçamento 
de Sergipe - JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) 

BDI:   

TOTAL: 222,58 

14.38 
Luminária anti-impacto e anti-explosão, completa, conforme memorial descritivo/ 
especificações técnicas 

Unidade:   Unid 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88264 Eletricista H 0,30 16,77 5,03 

MDO: 5,03 

MATERIAL 

                         -    

cotação 
Luminária anti-impacto e anti-explosão, 
completa, conforme memorial descritivo/ 
especificações técnicas 

unid 1,00 689,00         689,00  

  689,00 

  SUBTOTAL: 694,03 

Cotação em: Eletroblindados, vendedor - David Maia, Tel.: (0xx71)36251865, Valor - R$ 689,00;                                    
Cotação em: BM Blindados vendedor - Luciano Maia, Tel.: (0xx71)3016-8851, Valor - R$ 750,00;  

BDI:   

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 / ORSE- Sistema de orçamento 
de Sergipe - JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) 

TOTAL: 694,03 

http://www.leroymerlin.com.br/disjuntor-dr-bipolar-25a-30ma-steck_88507986


 

 

15.8.9 
Torneira tipo alavanca, formato pescoço de ganso com nuca giratoria e bico escalonado 
(mesa-bica) 

Unidade:  Unid 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88267 Encanador H 0,30 16,77 5,03 

MDO: 5,03 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

3146 Fita veda rosca 18mm und 0,08 2,31 0,18 

*Cotação 
Torneira tipo alavanca, formato pescoço de 
ganso com nuca giratoria e bico escalonado 
(mesa-bica) und 

1,00 107,53 107,53 

SERVIÇOS: 107,71 

  SUBTOTAL: 112,74 

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 - JUN/2016 / ORSE- Sistema de orçamento de 
Sergipe - JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) 

BDI:   

*Cotação: http://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/torneira/cozinha/torneira-para-cozinha-de-mesa-bica-movel-lorenfit-slim-
ref-1167-c31?produto=1132977 

TOTAL: 112,74 

*Cotação: http://www.casadastorneiras.com.br/torneira-cozinha/torneira-bica-movel-cozinha-alavanca-boleada-mesa.phtml     

*Cotação: http://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Torneira-Cozinha-Mesa-Bica-Movel-LorenOne-1167-C29/1085-1123-6154-
467838/?utm_source=Google_Shopping&prc=0&utm_medium=CPC_Casa_e_Ferramentas_Google_Shopping&utm_campaign
=Casa&utm_content=Torneira_para_Cozinha&cda=BE95-D7B4-A46F-
8D6F&prc=18614&gclid=CO2Ulp6f7s4CFQwEkQodwnAGQw 

    

16.14 Luva redução NPT 300 1/2"X1/4" Unidade:  m 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 



 

 

88248 Auxiliar de encanador h 0,30 13,58 4,03 

88267 Encanador h 0,30 16,77 4,98 

MDO: 4,03 

MATERIAL 

3148 
Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L 
X C) 

unid 0,01 8,52 0,09 

7307 
Fundo anticorrosivo para metais ferrosos 
(ZARCÃO) L 

0,00 19,88 0,06 

Cotação 
Luva de redução de ferro galvanizado NPT 
300 1/2"X1/4" 

unid 1,00 2,90 2,90 

      3,05 

Cotação em: https://www.romata.com.br/produto/1882/conexoes-em-ferro-fundido-
galvanizado/produto/luva-de-reducao-galvanizada-f-f--1-2-x-1-4-715-/MATERIAL - Valor 
R$ 4,10;                                                                                          Cotação 
em:https://www.royalmaquinas.com.br/catalogsearch/result/index/?p=2&q=redu%C3%A7
%C3%A3

o
 – Valor R$ 2,90 

SUBTOTAL: 

7,08 

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 / 
ORSE- Sistema de orçamento de Sergipe - JUN/2016 (exceto materiais marcados com 
asterisco) 

BDI:   

  TOTAL: 11,11 

18.4 Caixa para enclausuramento da escada Unidade: un 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

Material 

Cotação Perfil tubular retangular de 50x100x2,25mm m 128,19 45,48 R$ 5.830,08 

11952/OR
SE 

Perfil U de alumínio 3/4"  m 178,16 15,22 R$ 2.711,60 

10972/OR
SE 

Cordão de vedação de silicone m 356,32 1,90 R$ 677,01 

4709/ORS
E 

Solda simples  m 29,10 60,00 R$ 1.746,00 



 

 

8904/ORS
E 

Máquina de solda elétrica h 112,00 1,86 R$ 208,32 

09497/OR
SE 

Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, 
fixado em peças de alumínio inclusive 
instalação 

m² 17,61 338,78 R$ 5.965,92 

  Total material 
R$ 

17.138,93 

Mão de obra 

88315 Serralheiro H 160,00 16,06 R$ 2.569,60 

88317 Soldador H 160,00 16,77 R$ 2.683,20 

88240 Ajudante geral H 160,00 10,01 R$ 1.601,60 

  Total mão de obra R$ 6.854,40 

Cotação do Perfil em: Loja Arcelor Mittal. Site: http://www.lojaarcelormittal.com.br  SUBTOTAL: 
R$ 

23.993,33 

MATERIAIS/ MDO: SINAPI  JUN/2016 - ORSE JUN/2016 BDI:   

TOTAL: 23.993,33 

12.4 
Piso monolítico a base de resina de poliuretano vegetal, tri componente, e=4,0 mm, c/ 
rodapé 
 curvo de mesmo material 

Unidade:   m² 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

Cotação 
mão de obra especializada para aplicação do 
piso 

m² 1,00 32,00 32,00 

MDO: 32,00 

MATERIAL 

Cotação 
Piso monolítico a base de resina de 
poliuretano vegetal, tri componente, e=4,0mm 

m² 1,00 79,98           79,98  

                         -    

                         -    

SERVIÇOS: 79,98 

  SUBTOTAL: 111,98 

http://www.lojaarcelormittal.com.br/


 

 

Cotação de material e mão de obra em: NS Brazil Revestimentos Especiais. Tel.: (11) 4066-8040; e-mail: 
nsbrazil@nsbrazil.com.br; Vendedor Denis Peres  

BDI: 28% 

  
TOTAL: 143,33 

  

18.6 
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado leve c/ costura de Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 
2,65mm (tubos horizontal e verticais), sem vidro 

Unidade:   m 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88315 Serralheiro com encargos complementares H 0,50 16,06 8,03 

88309 Pedreiro com encargos complementares H 1,00 16,77 16,77 

88317 Soldador com encargos complementares H 0,50 16,77 8,39 

MDO: 33,19 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

02308/OR
SE 

Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ 
rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, 
l = 6000mm NBR 5580 

m 1,00 18,88           18,88  

02308/OR
SE 

Montante em aço galvanizado leve c/ costura 
c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 
2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 

m 1,00 18,88           18,88  

01689/OR
SE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm 

cj 4,00 0,53             2,12  

4709/ORS
E 

Solda simples  m 0,16 60,00             9,60  

8904/ORS
E Máquina de solda életrica 

h 0,50 1,68             0,84  

SERVIÇOS: 50,32 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SINAPI/ ORSE SUBTOTAL: 83,51 

MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -JUN/2016 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI:   

  
TOTAL: 83,51 

  

18.7 Fornecimento e instalação de piso tátil em borracha (25 x 25 cm), direcional e alerta Unidade:   m² 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

mailto:nsbrazil@nsbrazil.com.br
mailto:nsbrazil@nsbrazil.com.br


 

 

MÃO-DE-OBRA 

88309 Pedreiro H 0,17 16,77 2,85 

88316 Servente H 0,17 11,91 2,02 

MDO: 4,87 

MATERIAL 

Cotação 
Piso tátil de 25X25cm, cor a definir, direcional 
e alerta 

m² 1,00 139,60         139,60  

Cotação 
Cola para fixação em galão de 2,8 Kg (rend. 
16 m) 

Kg 0,70 109,90           76,93  

                         -    

SERVIÇOS: 216,53 

  SUBTOTAL: 221,40 

*Cotação Total Acessibilidade - Aline (71) 4062-8947 (metro linear da placa=R$34,9 e R$109,90 para o galão de 2,8Kg) BDI:   

MATERIAIS/ MDO: SINAPI  JUN/2016 - ORSE JUN/2016 
TOTAL: 221,40 

  

18.9 Placa em braile acrílica (23X15cm)  Unidade:   m² 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente H 0,20 11,91 2,38 

MDO: 2,38 

MATERIAL 

Cotação Placa em braile acrílica (23X15cm) unid 1,00 103,90         103,90  

                         -    

SERVIÇOS: 103,90 

  SUBTOTAL: 106,28 

**Cotação Total Acessibilidade - Aline (71) 4062-8947 (Placa acrílica para sinal. Braile R$ 103,90 de 23x15cm) BDI:   

MATERIAIS/ MDO: SINAPI  JUN/2016 - ORSE JUN/2016 
TOTAL: 106,28 

  

18.13 Placa de sinalização em PVC 15x25cm, para extintor/hidrante Unidade:   m² 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 



 

 

MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente H 0,17 11,91 2,02 

MDO: 2,02 

MATERIAL 

Cotação Placas adesivas de emergência – Extintores unid 1,00 12,00           12,00  

                         -    

SERVIÇOS: 12,00 

  SUBTOTAL: 14,02 

Ver cotação em anexo BDI:   

MATERIAIS/ MDO: SINAPI  JUN/2016 - ORSE JUN/2016 
TOTAL: 14,02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI – Cronograma físico-financeiro 

 

 

  
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

                

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS 

LOCAL DA CONSTRUÇÃO:  CAMPUS EUNÁPOLIS 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Ítem Discriminação Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
        

32.131,67  
5,0% 

R$ 
32.131,67     

      

100,0%           

2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 
          

7.835,13  
1,2% 

R$ 
3.917,57 

R$ 
3.917,57   

      

50,0% 50,0%         

3 FUNDAÇÃO 
        

23.627,31  
3,7% 

  
R$ 

23.627,31         

  100,0%   
 

    

4 SUPERESTRUTURA 
        

37.906,44  5,9%   
R$ 

18.953,22 
R$ 

18.953,22       



 

 

  50,0% 50,0%       

5 COBERTURA 
        

39.779,95  
6,2% 

    
R$ 

19.889,98 
R$ 

19.889,98     

    50,0% 50,0%     

6 PAREDES E PAINÉIS 
        

21.923,78  
3,4% 

    
R$ 

10.961,89 
R$ 

10.961,89     

    50,0% 50,0%     

7 
ESQUADRIAS / FECHADURAS E 
ACESSÓRIOS 

        
55.852,67  

8,7% 

      
R$ 

27.926,34 
R$ 

27.926,34   

      50,0% 50,0%   

8 VIDROS / ESPELHO 
        

41.559,47  
6,5% 

        
R$ 

20.779,74 
R$ 

20.779,74 

        50,0% 50,0% 

9 REVESTIMENTO INTERNO/ EXTERNO 
        

61.987,94  
9,7% 

      
R$ 

30.993,97 
R$ 

30.993,97   

      50,0% 50,0%   

10 FORRO 
        

23.364,49  
3,7% 

        
R$ 

11.682,25 
R$ 

11.682,25 

        50,0% 50,0% 

11 PINTURA E IMPERMABILIZAÇÃO 
        

35.141,80  
5,5% 

  
R$ 

9.521,96     
R$ 

12.809,92 
R$ 

12.809,92 

  27,1%     36,5% 36,5% 

12 PAVIMENTAÇÃO 
        

50.833,54  
8,0% 

      
R$ 

16.944,51 
R$ 

16.944,51 
R$ 

16.944,51 

      33,3% 33,3% 33,3% 

13 ARREMATES 
          

7.527,98  
1,2% 

  
      

R$ 
3.763,99 

R$ 
3.763,99 

        50,0% 50,0% 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
        

46.433,82  
7,3% 

  
R$ 

9.286,76 
R$ 

9.286,76 
R$ 

9.286,76 
R$ 

9.286,76 
R$ 

9.286,76 

  20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
        

46.799,29  7,3%   
R$ 

9.359,86 
R$ 

9.359,86 
R$ 

9.359,86 
R$ 

9.359,86 
R$ 

9.359,86 



 

 

  20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS GLP 
          

3.554,34  
0,6% 

  
  

R$ 
1.184,78 

R$ 
1.184,78 

R$ 
1.184,78   

    33,3% 33,3% 33,3%   

17 URBANISMO/PAISAGISMO 
          

8.986,21  
1,4% 

  
  

  
R$ 

2.995,40 
R$ 

2.995,40 
R$ 

2.995,40 

      33,3% 33,3% 33,3% 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
        

47.786,02  
7,5% 

    
  

R$ 
15.928,67 

R$ 
15.928,67 

R$ 
15.928,67 

      33,3% 33,3% 33,3% 

19 LIMPEZA DA OBRA 
          

1.123,83  
0,2% 

  
      

  
R$ 

1.123,83 

          100,0% 

20 
GERENCIAMANTO E ADMINISTRAÇÃO 
DE OBRAS 

        
44.977,48  

7,0% 

R$ 
2.728,92 

R$ 
5.652,25 

R$ 
5.271,47 

R$ 
11.012,21 

R$ 
12.388,74 

R$ 
7.923,87 

6,1% 12,6% 11,7% 24,5% 27,5% 17,6% 

  Totais mensais     

R$ 
38.778,16 

R$ 
80.318,93 

R$ 
74.907,96 

R$ 
156.484,37 

R$ 
176.044,9

3 

R$ 
112.598,80 

  Totais acumulados 

R$ 
639.133,16 

100% 
R$ 

38.778,16 
R$ 

119.097,09 
R$ 

194.005,05 
R$ 

350.489,42 

R$ 
526.534,3

5 
R$ 

639.133,15 

  Percentual das medições mensais     6,1% 12,6% 11,7% 24,5% 27,5% 17,6% 

 



 

 

ANEXO VII – Projeto Executivo 

 

Os interessados deverão acessar o site do IFBA Campus Eunápolis http://www.eunapolis.ifba.edu.br/ 

link de licitações, onde estarão disponibilizados os projetos executivos, plantas e desenhos 

necessários à elaboração da proposta e execução dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eunapolis.ifba.edu.br/


 

 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal 

 

REF. ( Identificação da Licitação) 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________________________, inscrito no CNPJ 
Nº_________________________________________, por intermédio de seu representante legal 
identidade Nº ___________________________ e do CPF nº________________, declara para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 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  (  ). 
 
 
 
____________________________________________ 
DATA 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO IX – Modelo de Atestado de Vistoria 

 
 
ATESTAMOS, para fins de participação no processo licitatório em epígrafe, que a empresa 
_______________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
______________________________, instalada no endereço 
_______________________________________________, na cidade ____________, visitou as 
instalações determinadas pela a CONTRATANTE em ____/____/____, onde tomou conhecimento 
das informações referentes aos serviços, dependências e infra-estrutura necessárias a execução dos 
serviços objeto desta licitação.  
 
 
Eunápolis, ___/_____________/2016 
 
 
 
__________________________________  
Representante da Empresa  
 
 
 
 
__________________________________  
Servidor do IFBA Campus Eunápolis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO X – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta 

 

(Identificação da Licitação) 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído 

de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), 

para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, 

sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 

licitação;  

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação;  

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de 

(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la.  

 

_____________________________, em ___ de ___________________ de ________  

 

 

____________________________________________________  

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XI - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação 

 

(nome da licitante) ____________________________, CNPJ: nº. ___________________, 
sediada_____ (endereço completo) _______________, declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
______________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO XII – Modelo de declaração de sustentabilidade ambiental 

 

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Tomada de Preço n.º xx/2016, instaurado pelo Instituto Federal da Bahia-IFBA, de que 

atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio 

ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em 

que a referida instrução se aplica ao objeto.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

............................,.......de............................de 2016.  

 

(Nome, carimbo e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 


