
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PORTARIA Nº 2796, de 29 DE AGOSTO DE 2018 
Av. Araújo Pinho, nº 39 – Canela – Salvador/BA-  CEP: 40.110-150      TEL: (71) 2102 – 0488/0463 

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 05/2018 - IFBA 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 
IFBA – REITORIA, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria 
Nº 2796 de 29 de agosto de 2018, designada pelo Reitor Pró-tempore, leva ao 
conhecimento de V.S.ª que realizará licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, do 
tipo MENOR PREÇO (por item), sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime 
de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (por item), 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, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 
2012, do Decreto n. 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 e nas legislações subsequentes vigentes no andamento do presente 
procedimento e com as condições deste instrumento convocatório. 

1. TERMOS DE REFERÊNCIA: 

1.1 Local: Reitoria IFBA – Avenida Araújo Pinho, nº 39 - Canela – Salvador/BA. 

1.2 Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 17 de outubro de 
2018, às 09h00min horas (horário local), na Sala de Reuniões da REITORIA 
IFBA – Av. Araújo Pinho, n° 39, Bairro Canela- Salvador / BA, CEP: 40110-150. 

1.3 Estará afixada, no Quadro de Avisos do IFBA, cópia do instrumento 
convocatório, e divulgado na página www.comprasnet.gov.br, www.ifba.edu.br 
e/ou http://portal.ifba.edu.br/proap/licitacoes/licitacoes, maiores informações tel. 
(71) 2102-0462 / 2102-0488. 

1.4 Modalidade: Concorrência 
1.5 Tipo: Menor Preço (por item) 
1.6 Forma de execução: Indireta 
1.7 Regime: Empreitada por preço Global 
1.8 Prazo máximo para EXECUÇÃO dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias 
corridos para cada ITEM. 
1.9 Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura. 
1.10 Autorização para a Licitação: Processo Administrativo Nº 
23278.010116/2018-30. 

1.10.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta 
Licitação, correrão à conta de recursos provenientes do Tesouro. 
1.10.2 Valor total máximo a ser pago por item, de acordo com a Planilha de 
Custo Estimativo/Referente, ANEXO III. 
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2. OBJETOS DA LICITAÇÃO: 

2.1 O presente documento corresponde às especificações referentes à 
contratação de empresa especializada para execução das obras de construção 
dos CENTROS TECNOLÓGICOS DE REFERÊNCIA, nos municípios de Camacã, 
Casa Nova, Itatim, Monte Santo e São Desidério, do Instituto Federal de 
Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA), mediante o regime de empreitada 
por Preço Global a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em 
conformidade com este edital, seus anexos e as normas técnicas pertinentes. 

2.2 A licitação será dividida em itens, facultando ao licitante a participação em 
quantos itens forem de seu interesse, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o 
menor preço. 

2.3 A presente licitação se destina à contratação de empresa de especializada 
para os itens: 

2.3.1 ITEM 01: Centro Tecnológico de Referência do IFBA no município de 
Camacã: Rodovia BA 027, próximo ao Terminal Rodoviário. Camacã/BA; 

2.3.2 ITEM 02: Centro Tecnológico de Referência do IFBA no município de 
Casa Nova: Avenida da Agrotécnica, s/n, Centro. Casa Nova/BA; 

2.3.3 ITEM 03: Centro Tecnológico de Referência do IFBA no município de 
Itatim: Rua nova, s/n. Itatim/BA; 

2.3.4 ITEM 04: Centro Tecnológico de Referência do IFBA no município de 
Monte Santo: Rodovia BA-12-, Km 2,5 – Centro, Monte Santo/BA; 

2.3.5 ITEM 05: Centro Tecnológico de Referência no município de São 
Desidério: Parque da Cidade, s/n, São Desidério/BA. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1 O valor previsto para execução das obras de construção dos CENTROS 
TECNOLÓGICOS DE REFERÊNCIA do IFBA, nos municípios de Camacã, 
Casa Nova, Itatim, Monte Santo e São Desidério está estimado em no 
máximo R$ 7.983.836,58 (sete milhões novecentos e oitenta e três mil 
oitocentos e trinta e seis reais e cinqüenta e oito centavos). 

4. ANEXOS: 

Fazem parte integrante desta Concorrência: 
a) Projeto Básico – ANEXO I; 
b) Termo de Referência: Memorial descritivo e especificações – ANEXO II; 
c) Planilha Orçamentária e Cronograma – ANEXO III; 
d) Documentos Modelo: 

 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA OU DECLARAÇÃO 
DE DISPENSA DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA; 
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 ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO; 
 ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO 
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº. 9.854/99); 
 ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL; 
 ANEXO VIII – MODELO COMPOSIÇÃO BDI_LDI; 
 ANEXO IX – MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO PELO IFBA; 
 ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 
CONDIÇÕES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO; 
 ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 
 ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO; 
 ANEXO XIII – MODELO DE PLANILHA PCP; 

e) Peças gráficas e documentos técnicos – ANEXO XIV: 

 PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ELÉTRICOS E ESTRUTURAIS; 
f) Minuta de Contrato – ANEXO XV. 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO: 

5.1 As empresas licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados (POR 
ITEM), denominados de ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, devendo constar, em todos, no 
subscrito, a razão social do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a 
denominação do ENVELOPE; 

5.2 Poderão participar do presente certame licitatório as empresas que: 

5.2.1 O ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação. 
5.2.2 Atendam às condições deste edital; 
5.2.3 Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, nos termos dos Decretos nº 4.485, de 25 de novembro de 
2002, e os nãos inscritos apresente a documentação correspondente no 
envelope de habilitação; 
5.2.4 Não esteja sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, 
consórcio de empresas, e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si; 
5.2.5 Não tenham sido declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar ou 
suspenso nos termos do Art. 87da lei nº 8.666/93, por qualquer órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal; 

5.3 Não poderão participar do presente certame licitatório: 

5.3.1 As licitantes enquadradas na hipótese do Art. 9º, Inciso III, da Lei 8.666, 
de 23 de junho de 1993, ainda que na hipótese de participação indireta (pessoa que 
tenha qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica ou trabalhista 
com os integrantes das comissões); 
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5.3.2 Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 
5.3.3 Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil 
com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 
5.3.4 Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica; 
5.3.5 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; 
5.3.6 Servidor ou dirigente deste Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia - IFBA ou responsável pela licitação;  
5.3.7 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
5.3.8 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no 
artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.4 A Proposta para a presente Licitação será recebida pela Comissão Especial de 
Licitação designada pelo IFBA – REITTORIA. 

5.5 As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, 
com poderes para responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. 
Caso não apresente, ficará o representante, sem poderes para questionamentos em 
ata. 

5.6 Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes 
distintos, devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, 
rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, 
ficando a critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de cada um 
deles. Serão os seguintes 

5.7 Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes 
distintos, devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, 
rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, 
ficando a critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de cada um 
deles. 

5.8 As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto naquela lei deverão apresentar separadamente 
de qualquer dos envelopes, uma declaração de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte.  

5.9 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das 
microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração 
prevista no subitem 5.8 poderão participar normalmente do certame, mas não se 
beneficiarão do regime diferenciado. 
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6. DO PROCEDIMENTO  

6.1 O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, 
impreterivelmente, os envelopes “Habilitação” e “Proposta” até o dia, horário e local 
já fixados no preâmbulo. 

6.1.1 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante 
retardatária, a não ser como ouvinte; 

6.1.2 As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação 
legal das licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes; 

6.1.3 Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à 
habilitação serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Especial 
de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá 
ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes; 

6.1.4 Abertos os envelopes “Habilitação”, a Comissão Especial de Licitação, a 
seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma 
reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos 
às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha 
havido recurso ou após sua denegação.  

6.2 A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante poderá ser 
através de informações mediante o SICAF confirmada por meio de consulta “online”, 
quando da abertura dos envelopes “Habilitação”. 

6.3 Procedida à consulta serão impressas declarações demonstrativas da situação 
de cada licitante, que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por 
todos os representantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas aos 
autos do processo licitatório; 

6.4 Fica assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope 
nº. 01 (Habilitação), os documentos para substituir aqueles eventualmente vencidos 
ou desatualizados, constantes da declaração impressa do SICAF. 

6.5 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
no envelope “Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
nesta Concorrência ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior. 

6.6 Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da habilitação ou 
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de 
cada licitante; 

6.7 Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de 
imediato pela Comissão Especial de Licitação e conduzam à interrupção dos 
trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em 
sessão convocada previamente, ou mediante publicação na página web do IFBA no 
endereço www.ifba.edu.br e/ou http://portal.ifba.edu.br/proap/licitacoes/licitacoes; 
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6.8 As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” 
sob a guarda da Comissão Especial de Licitação, devidamente rubricados no fecho 
pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes; 

6.9 Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário 
serão estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos 
envelopes “Proposta”; 

6.10 Após a abertura dos envelopes “Habilitação”, os demais, contendo as 
“Propostas”, serão abertos; 

6.11 Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as 
licitantes ao direito de interposição de recurso; ou 

6.11.1 Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido 
interposição de recurso; ou 
6.11.2 Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso 
interposto. 

6.12 As aberturas dos envelopes “Habilitação” e “Proposta” serão realizadas em 
sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da 
Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes 
presentes; 

6.13 Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá 
ser feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 

6.14 A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das 
fases subsequentes; 

6.15 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Habilitação” e 
“Proposta” em um único momento, em face do exame da habilitação e da 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste Edital, os 
envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão 
Especial de Licitação até a data e horário marcado para prosseguimento dos 
trabalhos; 

6.16 Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos 
membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das 
licitantes presentes à sessão; 

6.17 Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas de preços, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Especial de Licitação; 

6.18 Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não 
caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento; 

6.19 É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em 
qualquer fase desta Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
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ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente das propostas; 

6.20 Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes 
pela licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar 
em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à 
habilitação ou à proposta; 

6.21 Entende-se por documento credencial: 
a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 
b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação. 

6.22 Cada representante poderá representar apenas uma licitante; 

6.23 O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão Especial 
de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 
“Habilitação” e “Proposta”; 

6.24 A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a 
licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu 
nome; 

6.25 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à 
disposição dessas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do 
encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de 
recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os 
recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Especial de 
Licitação. 

7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1 Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante 
deverá apresentar à Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua 
Habilitação e proposta, em envelopes separados (POR ITEM), fechados e 
rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA 
CONCORRÊNCIA Nº XX/2018 

LICITANTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxx-xx 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de 
construção do Centro Tecnológico de Referência do IFBA no município de 
XXXXXXXXXX   XXXXX  XXXXXX. (ITEM XX)  
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ENVELOPE Nº 02 

PROPOSTA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2018 
LICITANTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxx-xx 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de 
construção do Centro Tecnológico de Referência do IFBA no município de XXXX 
XXXXXX XXXX XXXX. (ITEM XX)  

 
8. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

8.1 Os licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos 
relacionados a seguir:  

8.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica (para as licitantes que não optarem 
pelo SICAF): 

a) Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa. 
b) Registro comercial, no caso de empresário individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ (para as 
licitantes que não optarem pelo SICAF). 
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; (para as licitantes que não 
optarem pelo SICAF). 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual, e municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; (para as 
licitantes que não optarem pelo SICAF); 
c.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
fornecida pela Receita Federal do Brasil. 
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d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo TST, 
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
(para todas as licitantes, optantes ou não pelo SICAF); 

8.1.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira 
da empresa. Os balanços apresentados poderão ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
(para todas as licitantes, optantes ou não pelo SICAF)  
b) Demonstrativo da capacidade econômica – financeira através dos índices 
discriminados nas fórmulas a seguir: (para as licitantes que não optarem pelo 
SICAF) 

 

LG  1,0              SG 1,0         LC  1,0 

LIQUIDEZ GERAL 

 __ATIVO CIRCULANTE+  ATIVO NÃO CIRCULANTE___ 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

SOLVÊNCIA GERAL 

__________________ATIVO TOTAL_________________ 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

LIQUIDEZ CORRENTE 

____Ativo Circulante___ 
Passivo Circulante 

b.1) Não será habilitada a licitante cujos índices LG, SG e LC forem inferiores 
a 1,0 (um). 
c) Apresentar comprovação de Patrimônio Líquido mínimo, correspondente a 
10% do valor estimado da contratação, conforme parágrafo 3º do artigo 31 da lei 
nº 8.666/93, relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.  (para todas as 
licitantes, optantes ou não pelo SICAF). 
d) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Execução Patrimonial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou de seu domicílio, dentro do prazo 
de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida num prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissão; (para todas as licitantes, 
optantes ou não pelo SICAF). 

8.1.4 Relativos à 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: 
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a) Prova de registro ou inscrição do licitante, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena 
validade, através da Certidão de Registro e Quitação. 

b) Capacitação Técnico-Operacional - apresentação de um ou mais atestados de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou 
serviço 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, compatíveis com as solicitações contidas no Item 
9 – Da Qualificação Técnica no Projeto Básico – ANEXO I: 

ITEM SERVIÇOS UNID ORÇADO 
PELO IFBA 

MÍNIMO 
EXIGIDO 

PORC 
% 

1 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

1.1 Concreto fck = 25mpa m³ 32,22 16,11 50 % 

1.2 

Armação de Bloco, viga 
baldrame e sapata utilizando 
aço CA – 50 (5 mm até 20 
mm) 

kg 2.160,70 1.080,35 50 % 

2 SUPERESTRUTURA: LAJE EM CONCRETO ARMADO 

2.1 Laje maciça moldada in loco m² 511,70 255,85 50 % 

3 COBERTURA 

3.3 
Cobertura em telha de 
fibrocimento 6 mm 

m² 454,72 227,36 50 % 

 
c) Capacitação Técnico-Profissional – Comprovante(s) de que o licitante possui 
em seu quadro com registro do CREA, na data prevista para entrega da proposta, 
arquiteto(s) ou engenheiro(s) detentor(es) de Certidão(ões) de Acervo técnico 
(C.A.T), expedidas pelo CREA/CAU e acompanhada(s) do(s) respectivo(s) 
atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
demonstrando haver o profissional executado obra(s) e/ou serviço(s) de 
características semelhantes e de complexibilidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior às da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância 
deverão ser compatíveis com as solicitações contidas no Item 9 – Da 
Qualificação Técnica no Projeto Básico – ANEXO I: 

 Execução em edifícios públicos ou privados com serviços de Fundação em 
concreto armado, laje em concreto armado, cobertura em telha de fibrocimento, 
instalações elétricas e instalações hidrossanitárias. 

c.1) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente do 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/estatuto social; o 
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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 
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação; 

c.2) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 
seja aprovada pela Administração. 

d) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de 
que trata o objeto desta Concorrência; 

d.1) O nome do responsável técnico indicado deverá constar do(s) atestado(s) de 
responsabilidade técnica apresentado(s) para qualificação técnica da licitante. 

8.1 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 
todas serão inabilitadas; 

8.2 Declaração de visita ou de desistência de visita ao local da obra, conforme 
modelos no ANEXO IV, emitida pela licitante. Assim como a declaração de 
conhecimento das condições e grau de dificuldade do objeto da licitação, ANEXO X; 

8.3 Indicação das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

8.4 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação à 
licitação, conforme modelo do ANEXO V; 

8.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), conforme modelo do 
ANEXO VI; 

8.6 Declaração que desenvolverá suas atividades obedecendo aos critérios de 
sustentabilidade ambiental para serviços e obras de engenharia na administração 
Pública Federal, conforme dispõe a Instrução Normativa nº. 01, de 19 de janeiro de 
2010, do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo do ANEXO VII; 

8.6.2 De acordo com o Art. 6 da Instrução Normativa citada, as empresas 
contratadas deverão adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução 
dos serviços, quando couber: 
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I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no 
Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários, para a execução de serviços; 

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três 
primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia 
elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, 
observadas as normas ambientais vigentes; 

VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para 
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 
1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 

VIII – destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, 
segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. 

8.7 Declaração de elaboração independente de proposta. Conforme anexo I da 
Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
ANEXO X. 

8.8 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, 
deverão, de preferência, serem entregues numerados sequencialmente e na ordem 
indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame 
correspondente; 

8.9 Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser apresentados no 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por 
membro da Comissão Especial de Licitação ou publicação em órgão da imprensa 
oficial; 

8.10 Os documentos poderão ser autenticados pela Comissão Especial de Licitação, 
a partir do original, no horário de 09h00min as 11h00min horas, até o penúltimo dia 
útil à data fixada para o recebimento e abertura dos envelopes, NA REITORIA DO 
IFBA ou nos Campi do Instituto Federal da Bahia, Avenida Araújo Pinho nº 39, 
Canela, Salvador/BA; 
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8.11 Serão aceitas somente cópias legíveis; 

8.12 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

8.13 A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de 
qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

9. DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS: 

9.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em 
dias úteis, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71) 
2102-0462 / 0888, que será comprovada por: 

9.1.1 Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais 
para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 
3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não realizá-la, 
de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças 
técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade), na forma do ANEXO IV, 
deste termo de referência. 

9.1.2 A apresentação da Declaração de Visita/Vistoria ou da Declaração 
de Dispensa de Vistoria será obrigatória na fase de habilitação do certame; 

9.2 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a 
participação na licitação, sendo optativa a visita ao local de realização dos 
serviços,ficando, contudo, as Licitantes cientes de que, após apresentação das 
propostas e dos demais documentos, não serão admitidas, em hipótese alguma, 
alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face 
ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas; 

9.3 Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria correrá por conta da Licitante 
interessada. 

9.4 A visita ao local dos serviços deverá ser realizada por engenheiro civil, 
arquiteto ou técnico em edificações, devidamente registrado no CREA / CAU e 
autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, 
caso não seja ele mesmo que participe da visita; 

10. DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

10.1 A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes 
documentos: 

10.1.1 Proposta de preços; 
10.1.2 Planilha orçamentária, conforme modelo – ANEXO III; 
10.1.3 Cronograma físico-financeiro, conforme – ANEXO III; 
10.1.4 Planilha de Composição de BDI, conforme modelo – ANEXO VIII. 
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10.2 Composição de Custos Unitários de todos os itens que compõem a planilha 
orçamentária do ANEXO III. 

10.3 Planilha de composição de encargos sociais de horistas e mensalistas, 
conforme modelo do ANEXO IX. 

10.3.1 Na composição dos encargos sociais utilizados para formação dos 
preços unitários deverá ser considerada a desoneração instituída pela Lei nº 
12.844/2013, que, ao alterar o art. 7º da Lei 12.546/11, permite a redução dos 
custos previdenciários das empresas de construção civil nas obras de construção 
de edifícios, de instalações prediais, de acabamento e outros serviços 
especializados de construção; 

10.4 A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:  
10.4.1 De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, 
como também rubricada; em todas as páginas pelo representante legal da licitante 
ou procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa, ou por 
instrumento particular de procuração com firma reconhecida; 

10.4.2 Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente; 

10.4.3 Declaração de que o preço proposto inclui todas as despesas com 
materiais e equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e 
demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e 
descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, 
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos 
serviços discriminados; 

10.4.4 Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e 
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas 
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas 
necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos 
que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o 
lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI; 

10.4.5 CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o 
respectivo endereço com CEP, devendo fazer referência ao banco, a agência e 
respectivos códigos e o numero da conta para efeito de emissão de nota de 
empenho e posterior pagamento; 

10.4.6 Conforme Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução 
CONFEA nº. 282, de 24 de agosto de 1983, o responsável técnico da licitante 
deverá carimbar e assinar todas as páginas dos orçamentos e especificações 
constantes na proposta de preço; 

10.4.7 A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada 
da data estabelecida no preâmbulo desta Concorrência para o recebimento dos 
envelopes “Habilitação” e “Proposta”. 
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10.5 As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta de preços, verificar e 
comparar todas as especificações fornecidas para execução dos serviços. 

10.6 No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões 
às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 
comunicação escrita à Comissão Especial de Licitação, através do protocolo do IFBA 
– REITORIA no prazo de até 2 (dois) dias úteis para recebimento dos envelopes de 
“habilitação” e “proposta”, para fins de esclarecimentos por parte da Comissão.  

10.6.1 Esclarecimentos poderão ser encaminhados a Comissão Especial de 
Licitação via e-mail prodin@ifba.edu.br, na descrição do item “assunto”, utilizar: 
CONCORRÊNCIA PUBLÍCA Nº 05/2018. 

10.6.2 Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos através de telefone. 

10.7 Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com 
relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de 
garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra 
condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas 
destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas 
pela Comissão Especial de Licitação; 

10.7.1 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida 
pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e 
com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal 
exigência;  

10.7.2 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida 
com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - 
“Habilitação”. ’ 

10.7.3 A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não 
exime o licitante de executá-los dentro do preço global da proposta; 

10.8 O não comparecimento de representante da empresa licitante ao ato de 
abertura das propostas ou a falta de sua assinatura na respectiva ata implicará na 
aceitação das decisões da Comissão Especial de Licitação, ressalvado o direito de 
recursos, de acordo com a Legislação vigente; 

10.9 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital; 

10.10 Fica entendido que toda documentação da licitação é complementar entre si, 
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 
outro, será considerado específico e válido. 

10.11 As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em 
arquivo eletrônico - CD ou DVD - da “Proposta de Preços” e demais 
documentos constantes do envelope nº 02.  A planilha orçamentária deverá ser 
apresentada na forma eletrônica protegida (*.xls ou superior), não podendo ser em 
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formato *.PDF, que permita somente a cópia dos dados inseridos, com a finalidade 
de facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão. 

11. DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada 
adiante, levando em conta que nessa taxa deverão estar considerados, além dos 
impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

A fórmula proposta pelo IFBA para cálculo do BDI é: 

 

 
Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU 

Onde: 

AC = taxa de Administração Central; 
S= taxa de Seguros; 
R= taxa de Riscos; 
G= taxa de garantias; 
DF= taxa de despesas financeiras; 
L= taxa de lucro / remuneração; 
I= taxa de incidência de impostos. 

A parcela I deverá considerar os valores de PIS, COFINS, ISS e CPRB.  

ISS = 2,50% (5% sobre mão de obra, considerada como 50% do total através do Art. 
122 da IN RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e 
CPRB = 2,00% (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta – Lei n. 
12.844/2013). 

No caso do orçamento estimado pelo IFBA, foram adotados valores, que conduziram a 
um BDI de 25,22% (vinte e cinco vírgula vinte e dois por cento), conforme modelo no 
ANEXO VIII. 

12. DOS PRAZOS 

12.1 Os serviços deverão ser executados no prazo: 
12.1.1 ITEM 01: Prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para 
conclusão do: Centro Tecnológico de Referência do IFBA no Município de 
CAMACÃ (item 01) a partir do início das obras, respeitando o prazo de vigência do 
contrato. 

12.1.2 ITEM 02: Prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para 
conclusão do: Centro Tecnológico de Referência do IFBA no Município de 
CASA NOVA (item 02) a partir do início das obras, respeitando o prazo de vigência 
do contrato. 

BDI =⦋( ( ))∗( )∗( )
 -1⦌x 100 
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12.1.3 ITEM 03: Prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para 
conclusão do: Centro Tecnológico de Referência do IFBA no Município de 
ITATIM (item 03) a partir do início das obras, respeitando o prazo de vigência do 
contrato. 

12.1.4 ITEM 04: Prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para 
conclusão do: Centro Tecnológico de Referência do IFBA no Município de 
MONTE SANTO (item 04) a partir do início das obras, respeitando o prazo de 
vigência do contrato. 

12.1.5 ITEM 05: Prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para 
conclusão do: Centro Tecnológico de Referência do IFBA no Município de SÃO 
DESIDERIO (item 05) a partir do início das obras, respeitando o prazo de vigência 
do contrato. 

12.2 O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos contado do 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela equipe de fiscalização do IFBA; e o 
da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido no caput 
desta Condição; 

12.2.1 Os prazos previstos nos itens 12.1.1 a 12.1.5 poderão ser 
excepcionalmente prorrogados, quando solicitado pela contratada, durante o seu 
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e 
aceito pela Administração do IFBA.  

12.3 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o 
interesse do IFBA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a 
todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo. 

12.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos 
envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que trata o item 11.7, as licitantes 
ficam liberadas dos compromissos assumidos. 

12.5 O prazo previsto de vigência do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias 
corridos a partir da assinatura do instrumento contratual. 

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1 Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta 
Concorrência e seus Anexos, será declarada como mais vantajosa para a 
Administração, o critério de julgamento será a oferta de menor preço global; 

13.1.1 Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o 
somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada; 

13.2 Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 
documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais 
das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a 
reunião para análise das mesmas. 
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13.3 A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital. 

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

13.5 A Comissão de Licitação solicitará parecer de técnicos pertencentes à DINFRA 
/ PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura do IFBA, 
para orientar-se na sua decisão; 

13.6 A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, 
para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes 
informações: 

13.6.1 Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na 
composição dos preços ofertados. 

13.7 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta 
Concorrência, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou 
vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.  

13.8 À Comissão Especial de Licitação, além do recebimento e exame das 
propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem 
como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital. 

13.9 Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, 
incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 

13.9.1 Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com 
preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham 
a ter demonstrada sua viabilidade por meio 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;  

13.9.2 Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na Planilha de 
Custo do Orçamento estimativo (ANEXO III), elaborado pelo IFBA. 

13.9.2.1 Em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos 
unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na 
Planilha de Custo do Orçamento estimativo (ANEXO III) elaborado pelo IFBA; 

13.9.2.2 Não sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerá a desclassificação 
do licitante caso este não concorde em alterar os itens que apresentem custo 
unitário superior aos custos medianos constantes da tabela SINAPI para a região, 
no prazo fixado pela Comissão. 

13.9.3 Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela Administração; ou 
b) valor orçado pela Administração. 
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13.9.4 Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor 
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
referem às alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação 
de garantia adicional, dentre as modalidades prevista neste edital, igual à diferença 
entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 

13.10 Serão desclassificadas também as propostas que estiverem em desacordo 
com qualquer das exigências do presente Edital. 

13.11 Fica assegurado ao IFBA o direito de revogar ou anular a licitação, de 
conformidade com o estabelecido no Artigo 49 da Lei 8.666/93. 

13.12 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras 
propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior. 

14. DO DESEMPATE 

14.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas o critério de classificação 
dar-se-á conforme o § 2ºº do Artigo 45 da Lei n.º 8.666/93. 

14.2 Havendo participação no certame de microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte, a Comissão Julgadora de Licitações observará no que couber, as 
disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 
2006. 

15. DOS RECURSOS 

15.1 Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá 
apresentar recurso ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de 
habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou 
revogação desta Concorrência. 

15.2 Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos 
desta Concorrência com vista franqueada aos interessados. 

15.3 Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que 
pretender modificação total ou parcial das decisões da Comissão Especial de 
Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao 
recurso próprio. 

15.4 O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão de Licitação, logo 
após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo do IFBA – Reitoria (Av. Araújo 
Pinho, nº 39 – Canela, Salvador/BA – CEP: 40.110-150. 

15.5 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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15.6 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

16. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

16.1 Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço 
global, após a homologação. 

16.2 Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a 
notificação referida desta licitação, o IFBA, poderá convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, conforme o § 2ºo do Artigo 64 da Lei 
n.º 8.666/93. 

17. DAS PENALIDADES 

17.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após 
regular processo administrativo, à penalidade de: 

17.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. Advertência; 

II. Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não 
cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

III. Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e 
impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; e 

IV. 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 resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

17.2.1 A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93 será a 
critério da Administração, de até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato. 

17.2.2 A penalidade descrita no inciso III implicará na suspensão de licitar e 
impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. 

17.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
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17.4 As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas 
na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da 
CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 

17.5 As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a 
CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o 
valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, 
para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais. 

17.6 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento 
de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as 
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

17.6.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

17.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação 

17.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.7 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 n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, 
de 1999. 

17.8 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. 

17.9 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. 

18. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

18.1 A fiscalização destes serviços será exercida pela Diretoria Adjunta de 
Engenharia e Manutenção com apoio quando necessário da Diretoria de 
Infraestrutura / PRODIN; 

18.2 O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos 
auxiliares) é o representante do IFBA, designado para acompanhar e exercer a 
fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas 
fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de 
cumprir os ditames e parâmetros que a lei n.º 8.666/93, estabelece, de especial 
forma, para as disposições contidas nos seus artigos 67 a 76. 

18.3 O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBA para certificar 
Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ouserviços. 



 

  

Comissão Especial de Licitação 
Portaria Nº 2796, de 29 de agosto de 2018 
Av. Araújo Pinho, nº 39 – Canela 
Salvador/BA – CEP: 40.110-150  
Telefone: (71) 2102-0462 / 2102-0488 

Instituto Federal de Educação, 
Ciências e Tecnologia 
Bahia 
IFBA – Reitoria 

 
18.4 O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer 
informações e/ou esclarecimentos de qualquernatureza. 

18.5 A Contratada se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o IFBA 
exigências que venham a ser feitas pelo Fiscal do Contrato, que terá plenos 
poderespara: 

18.5.1 Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos 
relacionados à qualidade, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o 
desempenho do(s) empregado(s) da Contratada. 

18.5.2 Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que 
não esteja de acordo com a técnica adequada, ficando a Contratada na obrigação 
de aceitar e atender às solicitações sem ônus para o IFBA. 

18.5.3 Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e 
de pessoal especializado que a juízo do IFBAnão atendam às necessidades ou 
exigências do serviço por mau desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo 
julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos 
serviços. 

18.6 A Contratada proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno 
exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele 
impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto aReitoria. 

18.7 A Contratada se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos 
técnicos que venham a ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao 
objeto deste edital, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamentotécnico. 

18.8 O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva 
do IFBA, através da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a 
quem caberá verificar se foram cumpridos os termos da Concorrência e 
demaisrequisitos. 

19. PAGAMENTO 

19.1 O IFBA emitirá Empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem 
adquiridos. 

19.2 As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no 
cronograma físico-financeiro aprovado pelo IFBA, considerando os serviços 
efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a 15 (quinze) 
dias. 

19.3 Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pela equipe de 
fiscalização do IFBA. 

19.4 Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de 
documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa como: 
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19.4.1 Guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários 
(GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou 
fotocópia autenticada; 
- Ficha de registro (quando da assunção da obra) 
- Cópia da Carteira de Trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da 
assunção da obra); 
- Cópias dos cartões de ponto, frente e verso; 
- Cópias dos recebimentos de pagamento; 
- Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de 
trabalho; 
- TCRT diante de eventual dispensa; 
- Cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego. 

19.5 Os pagamentos terão como condições, os trâmites legais da documentação. 

20. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

20.1 Cabe ao IFBA a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e 
referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a seremexecutados; 

20.2 Emitir a Ordem deServiço; 

20.3 Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados 
e possíveis interferências que porventura não tenham sido 
suficientementeesclarecidas; 

20.4 Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências, sempre 
que necessário à execução dos serviços, nos horários previamenteacordados; 

20.5 Notificar, por escrito, à contratada a ocorrência de quaisquer imperfeições no 
curso da execução do fornecimento, fixando prazo para a suacorreção; 

20.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por um representante 
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º8.666/93; 

20.7 Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas 
todas as formalidades e exigências estabelecidas neste AtoConvocatório; 

20.8 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do objeto destaConcorrência. 

21. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

21.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de 
acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA. 

21.2 Apresentar profissional para a função de responsável técnico do serviço. 

21.3 Apresentar profissional para a função, devidamente habilitado para o exercício 
da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA, aceito pela CONTRATANTE, para execução dos serviços. 
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21.3.1 Manter, durante a execução do objeto, as mesmas características e 
condições de habilitação e qualificação técnica apresentadas durante o processo 
licitatório, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização ao IFBA, para 
qualquer alteração que possa afetar o cumprimento de suas obrigações. 

21.4 Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade 
do IFBA ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais 
durante a execução dos serviços; 

21.5 Enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à 
FISCALIZAÇÃO com 24 horas de antecedência à realização dos serviços;  

21.6 Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto desta 
Concorrência, de acordo com os requisitos estabelecidos nas Especificações 
Técnicas; 

21.7 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes das 
obrigações assumidas em decorrência desta Concorrência. 

21.8 Reportar ao IFBA imediatamente qualquer anormalidade, erro ou 
irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom 
andamento das atividades da Instituição; 

21.9 Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer 
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos serviços objeto desta 
Concorrência, que eventualmente venham a ser solicitados pelo IFBA; 

21.10 Corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
conforme prazo definido por esta; 

21.11 Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços objeto 
Concorrência em até 5 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Serviço; 

21.12 A contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas 
ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, 
responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos. 

22. GARANTIA CONTRATUAL 

22.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução, na modalidade de fiança 
bancária ou seguro garantia no percentual de 4% (quatro por cento) do valor do 
contrato. 

22.2 Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual 
período. 

22.3 No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a Contratada 
deverá apresentar, antes da celebração do termo aditivo, garantia complementar 
correspondente a 4% do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por 
outra correspondente a 4% do novo valor do contrato. 
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23. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

23.1 O IFBA reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos 
licitantes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização: 
a) Adiar a data de abertura da presente licitação; 
b) Alterar as condições da Concorrência, e outros elementos que digam respeito a 
presente licitação. 

23.2 A licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e fundamentado. 

23.3 Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de ofício por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, a licitação será 
anulada, induzindo a anulação do contrato, se houver. 

23.4 O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em 
contraditória e ampla defesa dos licitantes que dela participarem. 

24. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

24.1 É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente 
Concorrência por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, 
em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento e abertura dos 
envelopes Habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 
(três) dias úteis; 

24.1.1 O pedido de impugnação deverá ser apresentado por escrito e 
protocolado no IFBA – Reitoria, situado à Av. Araújo Pinho nº 39 – Canela – 
Salvador/BA CEP: 40.110-150. 

24.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatório perante a 
Administração do IFBA o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos envelopes Habilitação, 
apontando as falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

24.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar 
desta Concorrência até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

25. DO TERMO DE CONTRATO 

25.1 Sem prejuízo do disposto da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução 
dos serviços será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já 
especificadas neste Ato Convocatório. Quaisquer condições apresentadas pela 
adjudicatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao 
contrato a ser assinado. 

25.2 Anuência do contratado com a adequação do projeto básico, conforme 
estabelecido no art. 102, §6º, III, da Lei 12.708/2012. 
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26. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

26.1 O IFBA convocará oficialmente à adjudicatária, durante a validade da sua 
proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei n.º 8.666/93. 

26.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração do IFBA. 

26.3 É facultado à Administração do IFBA, quando a convocada não assinar o 
referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes 
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 
preços atualizados, ou revogar esta Concorrência, independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

26.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do IFBA, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 
penalidades legalmente estabelecidas. 

27. DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Concorrência, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. 

27.2 A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos desta, seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos 
administrativos e das Normas Gerais e Especiais determinadas e citadas. 

27.3 O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente processo 
licitatório é o da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 

Salvador, 14 de setembro de 2018. 

 

Fernanda Sanches dos Santos  
Presidente da CEL 

 

 

 Marcelo Souza Almeida  
Membro 

Thiago Messias Carvalho Soares 
Membro 
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1 GENERALIDADES 
1.1 OBJETO 
O presente documento corresponde às especificações referentes à 
contratação de empresa especializada para execução das obras de 
construção dos CENTROS TECNOLÓGICOS DE REFERÊNCIA, nos 
municípios de Camacã, Casa Nova, Itatim, Monte Santo e São Desidério, 
do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA). 

O objetivo deste documento é estabelecer a indicação, localização e 
especificações dos serviços relacionados com a execução destas obras. 

 No caso de divergências de informações entre Memoriais, 
Especificações e Partes Gráficas, deverá ser adotado o item mais 
restritivo e a favor da segurança e da qualidade. 

1.2 Lista de anexos conforme Edital: 
a) Projeto Básico – ANEXO I;  
b) Memorial descritivo e especificações – ANEXO II; 
c) Planilha Orçamentária e Cronograma – ANEXO III; 
d) Documentos Modelo: 

 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA OU 
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA; 
 ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO; 
 ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO 
DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº. 9.854/99); 
 ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL; 
 ANEXO VIII – MODELO COMPOSIÇÃO BDI_LDI; 
 ANEXO IX – MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO PELO 
IFBA; 
 ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 
CONDIÇÕES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO; 
 ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 
 ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO; 
 ANEXO XIII – MODELO DE PLANILHA PCP; 

e) Peças gráficas e documentos técnicos – ANEXO XIV: 
 PROJETOS ARQUITETÔNICOS;  

f) Minuta de Contrato – ANEXO XV. 
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2 JUSTIFICATIVA 
A contratação dos serviços descritos neste Projeto Básico têm por finalidade 
execução das obras de construção dos CENTROS TECNOLÓGICOS DE 
REFERÊNCIA do IFBA, nos municípios de Camacã, Casa Nova, Itatim, 
Monte Santo e São Desidério, visando à expansão das unidades de ensino 
para atendimento de alunos destes municípios e microrregiões. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 
criado pela Lei nº 11.892/2008, é resultado das mudanças promovidas no 
antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (Cefet-BA). É uma 
autarquia do Governo Federal e pertence à Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), que 
existe há 105 anos. 

Considerando a grande expansão dos cursos da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica em todo o território nacional, oferecendo 
cursos de qualificação, técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, e 
programas de pós-graduação latu e stricto sensu, o IFBA pretende com as 
construções destes Centros de Referência, atender a carência de formação 
de mão de obra técnica nestes municípios e microrregiões, expandindo suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

3 PERÍODO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
3.1. O prazo previsto para a execução dos serviços é de até 180 (cento e 
oitenta) dias corridos a contar da entrega da ordem de execução do serviço 
ou documento equivalente para cada ITEM.  

3.2. O prazo previsto para vigência do contrato é de até 210 (duzentos e 
dez) dias corridos a partir da assinatura do instrumento contratual para cada 
ITEM. 

4 CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO 
4.1. O valor para execução das obras de construção dos CENTROS 
TECNOLÓGICOS DE REFERÊNCIA do IFBA, nos municípios de Camacã, 
Casa Nova, Itatim, Monte Santo e São Desidério está estimado em no 
máximo R$ 7.983.836,58 (sete milhões novecentos e oitenta e três mil 
oitocentos e trinta e seis reais e cinqüenta e oito centavos). Sendo eles: 

4.1.1. ITEM 01 – Centro Tecnológico de Referência do IFBA no 
município de Camacã: Rodovia BA 027, próximo ao Terminal Rodoviário. 
Camacã/BA: 

4.1.1.1. Valor total estimado em R$ 1.560.195,59 (um milhão quinhentos e 
sessenta mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 
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4.1.2. ITEM 02 – Centro de Referência do IFBA no município de CASA 
NOVA: Av. da Agrotécnica, s/n, Centro. Casa Nova/BA: 
4.1.2.1. Valor total estimado em R$ 1.596.012,86 (um milhão quinhentos e 
noventa e seis mil doze reais e oitenta e seis centavos). 

4.1.3. ITEM 03 – Centro de Referência do IFBA no município de ITATIM: 
Rua nova, s/n. Itatim/BA: 
4.1.3.1. Valor total estimado em R$ 1.614.269,16 (um milhão seiscentos e 
quatorze mil duzentos sessenta e nove reais e dezesseis centavos). 

4.1.4. ITEM 04 – Centro de Referência do IFBA no município de MONTE 
SANTO: Rodovia BA-120, Km 2,5, Centro. Monte Santo/BA: 
4.1.4.1. Valor total estimado em R$ 1.622.386,69 (um milhão seiscentos e 
vinte e dois mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove 
centavos). 

4.1.5. ITEM 05 – Centro de Referência do IFBA no município de SÃO 
DESIDÉRIO: Parque da Cidade, s/n. São Desidério/BA: 
4.1.5.1. Valor total estimado em R$ 1.590.972,28 (um milhão quinhentos e 
noventa mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos). 

4.2. No orçamento foram consideradas as seguintes taxas de Bonificações e 
Despesas Indiretas:  

4.2.1. Para obra: 21,28 % (vinte e um vírgula vinte e oito por cento) 

5 INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

A expressão “Modelo de referência ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, 
com indicação de marcas, presente nesta especificação tem como 
finalidade servir de parâmetro de qualidade, facilitar a descrição do 
objeto, apresentar uma referência estética de forma e/ou acabamento, 
podendo ser substituído por outras marcas e modelos de equivalência 
técnica ou superior conforme orientação obtida em  Licitações & 
Contratos - Orientações básicas - 2ª edição – TCU. 

 

Poderão ser adotadas, para todos os serviços, materiais, equipamentos e 
procedimentos, as orientações e determinações do Caderno de Encargos 
da PINI, 4ª edição. 

5.1  DESENHOS COMPLEMENTARES 
Durante a execução da obra poderá o IFBA, através da Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional e Infra Estrutura (PRODIN), apresentar 
desenhos complementares que deverão ser considerados pelo Construtor e 
anexados aos demais documentos gráficos e escritos que informam o 
presente projeto. 
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5.2 DESCRIÇÃO  
Contratação de empresa especializada para execução das obras de 
construção dos CENTROS TECNOLÓGICOS DE REFERÊNCIA nos 
municípios de Camacã, Casa Nova, Itatim, Monte Santo e São Desidério, do 
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA) em 
concordância com o Edital e seus anexos.  

Serão executados, dentre outros, os serviços de Terraplanagem, Instalação 
de canteiro de obras, Execução de Fundações, Estrutura, Alvenaria, 
Revestimento, Cobertura, Pisos, Esquadrias, além de instalações 
hidrossanitárias, elétricas e de combate a incêndio. 

6 LEGISLAÇÃO NORMAS E REGULAMENTOS 
6.1. A CONTRATADA será responsável pela observância de leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas 
subcontratadas.  

6.2. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os 
documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e 
federal pertinente, independente de citação: 

6.2.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil – SINAPI; 
6.2.2. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA 
e do CAU; 
6.2.3. Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo do município e 
Plano Diretor Urbano; 
6.2.4. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais 
e Municipais; 
6.2.5. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de 
Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros; 
6.2.6. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrologia); 
6.2.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – 
MTE; 
6.2.8. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 
6.2.9. Resolução CONAMA Nº 307 de 05 de julho de 2002 e demais 
alterações; 
6.2.10. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato. 

7 DA VISTORIA 
7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o 
licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos 
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serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis, devendo o agendamento ser efetuado previamente 
pelo telefone (71) 2102-0462 / 0888, que será comprovada por: 

7.1.1. Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições 
locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, 
conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso 
opte por não realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com 
este (órgão ou entidade), na forma do ANEXO IV, deste Edital. 

7.1.2. A apresentação da Declaração de Visita/Vistoria ou da 
Declaração de Dispensa de Vistoria será obrigatória na fase de 
habilitação do certame; 

7.2. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a 
participação na licitação, sendo optativa a visita ao local de realização dos 
serviços, ficando, contudo, as Licitantes cientes de que, após apresentação 
das propostas e dos demais documentos, não serão admitidas, em hipótese 
alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as 
obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas 
não previstas; 

7.3. Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria correrá por conta da 
Licitante interessada. 

7.4. A visita ao local dos serviços deverá ser realizada por engenheiro 
civil, arquiteto ou técnico em edificações, devidamente registrado no 
CREA e/ou CAU e autorizado pelo responsável técnico indicado pela 
empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da 
visita; 

8 ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DA OBRA 
8.1. O planejamento da obra é compreendido como a descrição de todas as 
atividades necessárias para a execução da obra, a equipe, os equipamentos 
e o tempo necessários para a realização de cada uma delas, e a inter-relação 
entre elas. 

8.2. O objetivo do planejamento da obra é identificar os problemas e saná-los 
com antecedência, para que a execução da obra cumpra o cronograma 
planejado. 

8.3. Parte-se do pressuposto que a licitante vencedora do certame, ao iniciar 
a execução dos serviços, deva ter analisado todo o projeto executivo 
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disponibilizado na licitação, pois assume a responsabilidade técnica da 
execução dos serviços e do cumprimento do prazo estabelecido no Edital.  

8.4. Os serviços devem ser executados em consonância com a sequência 
lógica de execução da obra. As tarefas devem ser executadas segundo o 
conceito de terminalidade, conceito de começo, meio e fim, evitando 
retrabalho e retorno da equipe para finalização das mesmas. 

9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
9.1. Prova de registro ou inscrição do licitante junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, 
em plena validade, através da Certidão de Registro e Quitação.  

9.1.1. No caso de a empresa licitante e o responsável técnico não 
serem registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverão ser 
providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da 
assinatura do contrato.  

9.2. Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os 
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacidade 
técnica, declarem que participarão, a serviço da licitante, das fases de 
planejamento e execução das obras. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante da licitante com o ciente do profissional; 

9.2.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação 
da capacitação técnico-profissional deverão participar dos serviços objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante. 

9.3. Comprovação da capacitação técnica operacional: apresentação de 
um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 
relativo à execução de obra ou serviço 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, descriminados abaixo: 

ITEM SERVIÇOS UNID 
ORÇADO 

PELO IFBA 
MÍNIMO 
EXIGIDO 

PORC. 
% 

1 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

1.1 Concreto fck = 25mpa m³ 32,22 16,11 50 % 
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1.2 
Armação de Bloco, viga baldrame e 
sapata utilizando aço CA – 50 (5 mm até 
20 mm) 

kg 2.160,70 1.080,35 50 % 

2 SUPERESTRUTURA: LAJE EM CONCRETO ARMADO 

2.1 Laje maciça moldada in loco m² 511,70 255,85 50 % 

3 COBERTURA 

3.3 
Cobertura em telha de fibrocimento 6 
mm 

m² 454,72 227,36 50 % 

 
Obs.: Não serão aceitos o somatório de atestados. 
 
Faz-se mister expor o entendimento doutrinário sobre a comprovação da 
qualificação técnico-operacional por meio do somatório de atestados. A esse 
respeito, Marçal Justen Filho, manifestou-se da seguinte forma:  

“(...) Questão tradicional é a do somatório de atestados. Surge quando um 
licitante não conseguir evidenciar, em uma única contratação, o 
preenchimento dos requisitos exigidos no ato convocatório. Pretende, então, 
somar diferentes obras e serviços. Questiona-se a possibilidade e parece 
que o problema tem sido mal colocado.  
A qualificação técnica operacional consiste na execução anterior de 
objeto similar àquele licitado. Ora, isso significa que a identidade do 
objeto licitado é que determina a possibilidade ou não do somatório. Dá-se 
um exemplo: uma ponte de mil metros de extensão não é igual a duas 
pontes de quinhentos metros. Muitas vezes, a complexidade do objeto 
licitado deriva de certa dimensão quantitativa. Nesses casos, não terá 
cabimento o somatório de contratações anteriores. Já haverá outros casos 
em que a questão não reside numa contratação única, mas na experiência 
de executar certos quantitativos, ainda que em oportunidades sucessivas. 
Enfim, a solução deverá ser encontrada a partir da natureza do objeto 
licitado. Essa orientação foi explicitamente acolhida pelo TCU, ao proferir a 
Decisão nº 1.090/2001 – Plenário.” (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. São Paulo, Dialética, pp. 332, 2005.) 

 
O Tribunal de Contas, em súmula de nº 263 publicado no D.O.U de 
25/01/2011, reitera que: 

 “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”. 
(Grifo nosso) 

A jurisprudência do TCU, que ao se posicionar sobre o dispositivo contido no 
inciso II, do art. 30, da Lei 8.666/93, deliberou (Decisão nº 1.288/02 – Plenário): 

“9. O art. 30 da Lei 8.666/93, e seu inciso II dizem, entre outras coisas, que 
a exigência para a qualificação técnica deve ser compatível em 
quantidades. Portanto é possível se exigir quantidades, desde que 
compatíveis. Por compatível, se entende ser assemelhada, não precisa 
ser idêntica. A semelhança depende da natureza técnica da contratação, 
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pois, para certas coisas, quem faz uma, faz duas. Para outras coisas, a 
capacidade para fazer uma não garante capacidade para fazer duas. 
Em abstrato, é lógico que a exigência de quantitativos não pode superar 
a estimada na contratação.” (Grifo nosso) 

9.4. Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional – Comprovante(s) 
de que o licitante possui em seu quadro com registro do CREA, na data 
prevista para entrega da proposta, arquiteto(s) ou engenheiro(s) detentor(es) 
de Certidão(ões) de Acervo técnico (C.A.T), expedidas pelo CREA/CAU e 
acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s), fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, demonstrando haver o profissional 
executado obra(s) e/ou serviço(s) de características semelhantes e de 
complexibilidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às da 
presente licitação, cujas parcelas de maior relevância deverão ser 
compatíveis: 

9.4.1. Execução em edifícios públicos ou privados com serviços de 
Fundação em concreto armado, laje em concreto armado, cobertura em 
telha de fibrocimento, instalações elétricas e instalações hidrossanitárias. 

9.5. A necessidade de uma equipe mínima de canteiro de obras, que tenha 
dedicação de 40 horas semanais presente no canteiro de obras, para o 
devido suporte e supervisão das atividades. 

9.5.1. Equipe mínima de acompanhamento dos serviços, por meio de 
profissionais tecnicamente habilitados para o suporte e supervisão da 
equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverão elaborar relatório 
ou laudos técnicos avaliando os serviços executados / em execução na 
obra, detalhando se os mesmos estão sendo executando de acordo com as 
normas técnicas vigentes e com os projetos executivos elaborados. 

9.5.2. Um Encarregado Geral de Obras, com dedicação de 8 horas 
diárias no canteiro de obras, responsável pelo acompanhamento da obra, 
com experiência comprovada de no mínimo 05 anos por meio de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS. 

9.5.3. Um Engenheiro Civil, com dedicação diária no canteiro de obras, 
responsável pela gestão da obra, com experiência comprovada. 

9.6. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de 
Previdência Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a 
Legislação em vigor. 

9.7. Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou CAU 
da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal 
comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro 
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de atestado – atividade concluída ou em andamento; 

9.8. No decorrer da execução da obra, o profissional de que trata este 
subitem poderá ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, 
de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a 
substituição seja aprovada pela Administração. 

9.9. A empresa pode acrescentar à sua equipe outros profissionais que 
entender pertinentes e necessários, mediante aprovação da CONTRATANTE. 

9.10. Os custos da Equipe Técnica Mínima devem estar presentes na Planilha 
Orçamentária detalhada, no grupo “Administração Central”. 

9.11. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação 
da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura 
(DINFRA/PRODIN), durante o período de execução dos trabalhos, para 
representá-la sempre que for necessário. 

9.12. É vedada a participação de cooperativas. 

10 CONDIÇÕES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS 
10.1. A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto do Guia 
de Fiscalização dos Contratos de Terceirização da Instrução Normativa nº. 02, 
de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem 
prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a 
especificidade do objeto e do local. 

10.2. A execução dos serviços ora contratados será objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da 
CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições 
específicas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei 12.462/2011, 
conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha orçamentária 
detalhada e no cronograma físico-financeiro aprovados. 

10.2.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante 
especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº. 8.666, de 
1993, e do art. 6º do Decreto nº. 2.271, de 1997. 

10.2.2. O acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação de que 
trata este subitem não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem 
confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 
contratados. 
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10.3. Os representantes da FISCALIZAÇÃO reportar-se-ão diretamente ao 
Responsável Técnico da CONTRATADA. 

10.4. Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela 
mesma terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os 
trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitação, ainda que nas 
dependências da CONTRATADA ou de terceiros. 

10.5. A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos 
serviços sempre que: 

10.5.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório 
ou no Contrato; 

10.5.2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos 
termos do Instrumento Convocatório e de acordo com as especificações em 
anexo, parte integrante deste Edital. 

10.5.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que 
esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos 
trabalhos subsequentes, quando então autorizará a citada suspensão; 

10.5.4. A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente. 

10.6. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência 
necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e 
do contrato. 

10.7. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser 
realizada com base nos critérios previstos no Anteprojeto, em especial 
aqueles relativos aos índices de produtividade. 

10.7.1. O fiscal do contrato, ao verificar a redução no ritmo de execução 
dos serviços, notificará a CONTRATADA para que, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, restabeleça ritmo de trabalho compatível com o cronograma de 
execução físico-financeiro. 

10.7.2. A conformidade do material 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 no Anteprojeto e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma 
de uso. 

10.8. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 



12 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

10.9. A fiscalização 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 artigo 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

10.10. Procedimentos operacionais de fiscalização e acompanhamento das 
medições das obras: 

10.10.1. As medições serão mensais e fechadas no último dia útil do mês, 
englobando todos os serviços executados e aprovados pela fiscalização 
durante o mês; 

10.10.2. As planilhas de medição devem ser elaboradas pela fiscalização, 
ou seja, de autoria do fiscal designado, contendo em anexo toda a memória 
de cálculo dos quantitativos dos materiais e dos serviços realizados, não 
sendo aceitas medições em percentuais; 

10.10.3. As medições deverão ainda ser instruídas com os seguintes 
documentos: 

10.10.3.1. Relatório do fiscal dos serviços feitos na obra durante o mês; 

10.10.3.2. Relatórios fotográficos semanais do fiscal contendo os serviços 
feitos durante o mês; 

10.10.3.3. Cópias das notas fiscais de materiais carimbadas e assinadas 
pelo Fiscal;  

10.10.3.4. Cópias dos contratos de aluguéis de máquinas e equipamentos, 
bem como de serviços especializados com o endereço da obra em vigor; 

10.10.3.5. Controle Tecnológico dos serviços licitados e contratados, 
demonstrando o atendimento ao projeto executivo elaborado e à boa 
técnica; 

10.10.3.6. Diário de Obras do Mês da medição; 

10.10.3.7. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de 
Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Segurança e quaisquer 
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outros profissionais da administração local da obra, com as respectivas 
frequências do mês; 

10.10.3.8. Cronograma físico-financeiro dos serviços executados no 
período; 

10.10.3.9. Planejamento da obra para o mês corrente da medição;  

10.10.3.10. Controle de Transporte de Resíduos – CTR, devidamente 
preenchida identificando a obra geradora do resíduo e seu endereço; 

10.10.3.11. Comprovante de procedência legal de produtos ou subprodutos 
florestais quando da sua utilização;  

10.10.3.12. Relatório mensal do estado do canteiro de obras e 
acondicionamentos de materiais, máquinas e equipamentos, e cheque-liste 
conforme a NR-18; 

10.10.3.13. Relatório de Medidas de Segurança e de utilização de EPI´s; 

10.10.3.14. Relatório mensal de Vistoria da Comissão de Licitação da 
unidade do Instituto Federal de Educação. 

11 DOS PAGAMENTOS 
11.1. Forma de pagamento pela execução das obras: 

11.1.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à 
CONTRATANTE dos documentos hábeis de cobrança, nos termos e 
condições estabelecidas no item CONDIÇÕES GERAIS PARA A 
EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. 

11.1.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições dos 
serviços efetivamente executados, mediante aprovação da fiscalização da 
PRODIN, nas unidades especificadas na Planilha Orçamentária e conforme 
os critérios estabelecidos na tabela abaixo: 

Unidade Critério Geral de Medição 

un 
Os serviços serão medidos e pagos por unidade (un) efetivamente 
executada/instalada até o momento do fechamento da medição. 

m 

Os serviços serão medidos e pagos por comprimento efetivamente 
executado/aplicado até o momento do fechamento da medição, 
descontando-se os vãos, conforme o caso. 

m2
 

Os serviços serão medidos e pagos pela área efetivamente 
executada/aplicada até o momento do fechamento da medição, 
descontando-se os vãos, conforme o caso. 
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m3
 

Os serviços serão medidos e pagos pelo volume efetivamente 
executado/aplicado até o momento do fechamento da medição. 

kg 

Os serviços serão medidos pelo peso do material efetivamente 
aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a medição direta 
(pesagem), será considerado o projeto correspondente, desde que o 
projeto e a aplicação do material tenham sido aprovados pela PRODIN 
– Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura. 

ton 

Os serviços serão medidos e pagos por peso em toneladas (ton) 
efetivamente executado/instalado e em funcionamento, até o momento 
do fechamento da medição. 

mês 

Os serviços serão medidos e pagos mensalmente, com base em 50% 
do preço unitário proposto, caso tenham sido efetivamente 
executados/prestados até o momento do fechamento da medição, 
limitando-se o pagamento ao valor total proposto para o item. 

 
11.1.3. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos 
demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da 
CONTRATADA. 

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

11.1.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto 
no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a 
medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 
memória de cálculo detalhada. 

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

11.1.4.2.1. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos 
serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-
Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando 
a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor 
respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos 
serviços entendidos como críticos. 

11.1.4.2.2. Juntamente com a primeira medição de serviços, a 
CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra 
junto à Previdência Social, as ART dos engenheiros e da obra. 

11.1.4.2.3. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os 
documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e 
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subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 
quando for o caso. 

11.1.4.2.4. A CONTRATADA deverá, ainda, a cada medição, 
apresentar os Boletins de Medição dos Serviços executados em 04 
(quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medição 
deverão vir acompanhados de “RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da CONTRATADA, 
enumeradas, informando a etapa correspondente e citando os serviços 
em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens 
medidos. 

11.1.4.3. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no 
todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem 
como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive 
quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de 
comprovada procedência legal. 

11.1.4.3.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na 
etapa subsequente. 

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

11.1.4.4. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no 
valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de 
medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

11.1.5. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo fiscal 
da obra, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, 
acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

11.1.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação 
da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA 
com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes 
comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

11.1.5.1.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), 
correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto 
aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados; 
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11.1.5.1.2. 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; e 

11.1.5.1.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, 
correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 
Administração. 

11.1.6. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos 
exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.1.7. Antes do pagamento, a CONTRATANTE realizará consulta “on-
line” ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a 
manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, devendo o 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

11.1.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 
prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

11.1.8.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº. 116, de 
2003, e legislação municipal aplicável. 

11.1.8.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, 
instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº. 123, de 2006, não sofrerá 
a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido 
regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução 
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

11.1.9. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de 
Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento 
bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na 
legislação vigente. 

11.1.10. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar 
como emitida a ordem bancária para pagamento. 
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11.1.11. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa 
que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha 
sido acordada no contrato. 

11.1.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor 
devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias 
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

SENDO: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido. 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 
    365 

SENDO: 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data 
do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

12 SUBCONTRATAÇÃO 
12.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

12.2. No caso de subcontratação parcial essa depende de autorização prévia 
por parte da CONTRATANTE, ao qual cabe avaliar se a SUBCONTRATADA 
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos 
serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação 
eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal. 

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a 
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução 
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades 
da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto 
da subcontratação. 

13 CONDIÇÕES GERAIS 
13.1 A obra será executada por empresa idônea do ramo da construção civil, 
doravante denominada CONTRATADA, de acordo com as normas, 
especificações e projetos, não sendo permitida qualquer alteração dos 
mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela fiscalização do IFBA. 

13.2 Antes do início da obra a CONTRATADA deverá executar todas as 
instalações provisórias necessárias, de tal modo que facilite a recepção, 
estocagem e manuseio de equipamentos e materiais de construção a serem 
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utilizados na obra, como também escritório, sanitários e alojamentos. Todos 
os custos e providências com ligações provisórias, serão da Construtora, 
como também os pagamentos referentes a consumos de água, luz, telefone, 
obtenção de alvará de construção, habite-se e demais taxas e emolumentos. 

13.3 A CONTRATADA deverá instalar placas, em quantidades e tamanhos, 
de acordo com as normas e modelos fornecidos pela Fiscalização e 
colocados em locais a serem definidos. 

13.4 Os materiais a serem empregados deverão obedecer às Normas da 
ABNT e ser de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização 
em caso contrário. 

13.5 Cabe à proponente visitar o local da obra e consultar o IFBA por escrito 
até 5 (cinco) dias úteis antes da apresentação da proposta, no caso de 
dúvidas ou inconsistências em relação à documentação da proposta, serviços 
e materiais. Decorrido o prazo para esclarecimentos, todo e qualquer serviço 
ou material adicional que vier a ser necessário durante o decorrer da obra 
correrá às expensas exclusivas da CONTRATADA. 

13.6 A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, 
ferramentas e equipamentos de segurança necessários à execução dos 
serviços. 

13.7 A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, 
acessórios e consumíveis, incorporados ou não à obra, inclusive aqueles não 
citados nesta especificação, porém necessários à perfeita execução dos 
serviços. 

13.8 A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e/ou 
materiais que porventura vier a causar ao IFBA ou a terceiros. 

13.9 A CONTRATADA será responsável pela conservação e guarda de todo 
e qualquer material ou construção decorrente dos - ou afetados pelos - 
serviços objeto desta especificação, até a aceitação final da obra pelo IFBA. 
Qualquer dano ou prejuízo será de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA. 

13.10 A entrada e saída de equipamentos, ferramentas e materiais, bem 
como a remoção de remanescentes da obra deverão obedecer aos horários 
definidos pelo IFBA. Todas as pessoas empregadas ou sob a 
responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente uniformizadas e 
obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas dependências do 
IFBA. 
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13.11 Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções 
relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI - 
Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, 
botas e óculos). O trânsito e/ou permanência em outras locais do IFBA que 
não no local da obra só serão permitidos a pessoal em serviço, mediante 
autorização por escrito do IFBA. A CONTRATADA nomeará um supervisor 
que se encarregará, permanentemente, de fazer cumprir o determinado nos 
subitens 13.10 e 13.11. 

13.12 Todos os materiais, serviços, equipamentos e acessórios mencionados 
nesta especificação, exceto onde explicitamente anotado em contrário, são de 
fornecimento da CONTRATADA. 

13.13 Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá 
promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada dos entulhos e a 
limpeza de: esquadrias, pisos, revestimentos, bancadas, louças, espelhos, 
etc. 

14 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
14.1 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

O Construtor obriga-se a manter o livro DIÁRIO DE OBRAS para os registros 
diários das ocorrências durante todo o período de vigência do contrato. Além 
dos registros rotineiros, toda comunicação que envolva segurança da obra, 
modificação de projeto, acréscimo e/ou supressão de serviços, serviços 
extraordinários, descumprimento de cláusulas contratuais e outros que o 
Construtor julgar relevantes deverão ser formalizados através do Diário de 
Obras. Além desses, o Construtor deverá registrar os dados de rotina da obra 
como: condições do tempo, data de início e término das etapas da obra, 
número de operários por categoria, entrada e saída de equipamentos etc. 

14.2 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E ACONDICIONAMENTO DE 
MATERIAIS 

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis, poderá dispor os resíduos originários da contratação 
nas áreas do IFBA, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, 
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como 
em áreas não licenciadas. 

14.3 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC 
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O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil que deverá ser elaborado pela empresa e apresentado à 
Fiscalização em três vias, uma para a Coordenação do Meio Ambiente, a 
segunda para a Coordenação de Obras e a terceira para a Fiscalização. 

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, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas em edital, a 
apresentar o seu plano de gerenciamento de resíduos da construção civil 
assinado pelo responsável técnico, obedecendo, no que couber, aos 
seguintes procedimentos: 

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas 
de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir 
a sua utilização ou reciclagem futura; 

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; 

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; 

Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. (TELHAS AMIANTO). 

14.4 FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

A fiscalização da obra estará a cargo da DINFRA / PRODIN - Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura do IFBA – REITORIA. 

As obras não poderão ser iniciadas sem a autorização do Fiscal de Obra 
designado pela PRODIN, através da Ordem de Serviço. 

14.5 ENGENHEIRO RESIDENTE 

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de 
Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Implantação e 
Administração 02 – Engenheiro Residente – P-02.ENG.1. 
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O canteiro de obras será dirigido por Engenheiro Residente, devidamente 
inscrito no CREA da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra. 

A condução do trabalho será exercida de maneira efetiva e em tempo integral 
pelo referido profissional. O engenheiro residente poderá ser substituído a 
qualquer tempo, por solicitação do IFBA – REITORIA, se verificadas falhas 
que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, 
inobservância dos respectivos projetos e das especificações de serviços e 
materiais, bem como atrasos no Cronograma Físico que impliquem 
prorrogação do prazo final da obra. 

14.6 ELEMENTOS AUXILIARES 

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de 
Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Implantação e 
Administração 02 – Elementos Auxiliares – P-02.ELE.1. 

O encarregado, serralheiros, montadores, soldadores, ajudantes,... Possuirão, 
obrigatoriamente, experiência mínima de cinco anos, adquirida no exercício 
de idênticas funções em obras de características semelhantes à contratada. 

Não será permitida a ingestão de bebidas alcóolicas durante o horário de 
trabalho, assim como não será permitido trabalhar alcoolizado. 

Os demais elementos da Administração do Canteiro de Obras, tais como, 
vigias, almoxarifes, apontadores, possuirão, obrigatoriamente, experiência 
mínima de três anos, adquirida no exercício de idênticas funções. 

O IFBA poderá, a qualquer momento, exigir do construtor a substituição de 
qualquer funcionário do canteiro de obras, desde que verificada a sua 
incompetência para a execução das tarefas, bem como de hábitos de conduta 
nocivas à boa administração do canteiro. Esta substituição será processada, 
no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÂO. 

14.7 ENCARREGADO GERAL 

Deverão ser seguidas as orientações e determinações do Caderno de 
Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – Implantação e 
Administração 02 – Elementos Auxiliares – P-02.ENC.1. 

O encarregado-geral auxiliará o engenheiro residente na supervisão dos 
trabalhos, devendo apresentar experiência mínima de dez anos adquirida no 
exercício de idênticas funções em obras de características semelhantes à 
contratada.  
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O IFBA poderá, a qualquer momento, exigir do construtor a substituição do 
encarregado, desde que verificada a sua incompetência para a execução das 
tarefas, bem como de hábitos de conduta nocivas à boa administração do 
canteiro. Esta substituição será processada, no máximo, 48 horas após a 
comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÂO. 

14.8 ENTREGA DA OBRA 

O recebimento da obra será feito em duas fases, após comunicação da 
conclusão da obra pela CONTRATADA ao CONTRATANTE. 

14.8.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de 
perfeito acordo com o Contrato será lavrado um Termo de Recebimento 
Provisório, que deve ser passado em 03 (três) vias de igual teor, todas elas 
assinadas por um representante da CONTRATANTE e por um da 
CONTRATADA. 

O recebimento provisório correrá dentro de 15 (quinze) dias da comunicação 
da CONTRATADA e depois de satisfeitas as seguintes condições: 

 Realização de todas as medições da obra, inclusive aquelas referentes a 
acréscimos e modificações, caso haja, e tecnicamente justificáveis. 
 Entrega ao CONTRATANTE quando for o caso, dos certificados de 
aprovação de instalações ou de garantia de equipamentos, materiais ou 
serviços especializados. 
 Entrega ao CONTRATANTE dos compromissos de manutenção 
gratuita de equipamentos ou instalações especiais durante o período de 
garantia. 
 Entrega ao CONTRATANTE de todos os projetos devidamente 
atualizados conforme as modificações efetuadas por ocasião da construção 
(“AS BUILT”). 

14.8.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O Recebimento Definitivo atenderá às exigências constantes da legislação 
indicada acima, e ainda as indicações abaixo: 

 Será global, isto é, ser referente a todas as obras ou serviços, objeto do 
contrato. 
 Será feito, no máximo 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório, 
e no mínimo 30 (trinta) dias após a ocupação ou utilização. Poderá ser feito 
até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório caso este prazo não 
tenha sido ocupado. 
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 Após aprovação das instalações de luz, água, esgotos e telefone pelas 
concessionárias locais. 
 Após a entrega ao CONTRATANTE do Certificado de Quitação (CQ) do 
INSS e FGTS. 
 Este termo de Recebimento Definitivo deverá conter formal declaração 
de que o prazo mencionado no artigo 1245 do Código Civil deve ser 
contado, em qualquer hipótese a partir da data desse mesmo termo, ou seja, 
fica entendida e acordada a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, quanto a execução da obra e a aplicação de materiais, a 
solidez e segurança dos trabalhos tanto em função dos materiais 
empregados como em razão do solo encontrado, a menos, em relação a 
este último, que a CONTRATADA não achando firme, tenha prevenido, por 
isto em tempo hábil, a CONTRATANTE a respeito do assunto. 
 Após terem sido atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, 
referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em 
qualquer elemento das obras e serviços executados, e se estiverem 
solucionadas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento 
a operários, os fornecedores de materiais e prestadores de serviços nas 
obras de objeto de Contrato. 

15 RESPONSÁVEL PELO PROJETO, ORÇAMENTO, TERMO DE 
REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES E UNIDADE FISCALIZADORA 
DINFRA / PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e 
Infraestrutura do IFBA – REITORIA. 

Cidinei Paulo Campos 

RRT Nº 0000006372597 

16 ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS 
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura – PRODIN  
Av. Araújo Pinho, Nº 39 – Canela – Salvador / BA | CEP: 40.110-150 

Fone: (71) 2102 – 0462. 

Diretoria de Infraestrutura – DINFRA  
Av. Araújo Pinho, Nº 39 – Canela – Salvador / BA | CEP: 40.110-150 

Fone: (71) 2102 – 0462. 
 

 



 
 
 
 
 

ANEXO II – PROJETO EXECUTIVO 
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CENTROS TECNOLÓGICOS DE REFERÊNCIA 
 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Este memorial tem o objetivo de estabelecer às diretrizes gerais para a execução de serviços de Arquitetura e 
Complementares para a execução das obras destinadas a construção do CENTRO TECNOLÓGICO DE 
REFERÊNCIA. Todas as informações constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetônico e 

respectivos detalhes, projetos especializados, 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. 
 
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/CONFEA; 

 Normas da ABNT e do INMETRO; 
 
 
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. 
 
 
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
O Centro Tecnológico de Referência foi programado e projetado dentro da melhor e mais atualizada técnica 
de planejamento de edifícios educacionais, adotando-se critérios reais de dimensionamento baseados em 
índices de ocupação específicos para cada tipo de ambiente, seja ele laboratório, sala de aula ou espaço 
administrativo. 
 
O prédio tem uma área construída de 525,93 m², composto por laboratórios, salas de aula, sanitários, copa e 
depósito; Há também uma guarita com área de 9,96 m², provida de sanitário. 
 
Compreendem também calçamentos, passeios, reservatório inferior e superior. Terá apenas um pavimento 
seguindo todos os parâmetros e normas aplicadas em projetos de edificações de uso não residencial e 
especial, com infraestrutura que visa proporcionar maior funcionalidade à edificação. 
 



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. 
 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1 Raspagem, regularização / limpeza do terreno e terraplanagem. 

A limpeza do terreno deverá ser executada antes do início da obra, retirando todo e qualquer tipo de entulho 
inaproveitável para aterro e material proveniente de desmatamento mecânico utilizando-se das máquinas que 
forem necessárias, preservando as árvores existentes e, quando se situarem nas áreas de construção e 
arruamento, a Fiscalização deverá ser consultada. 

1.1.1. Desmatamento, Destocamento e Limpeza. 

 
As operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão executados mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. Deverá ser usados 
equipamentos em função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos previstos para a 
execução dos serviços e obras. 

 
O desmatamento compreende o corte e remoção de toda vegetação, qualquer que seja sua dimensão e 
densidade. O destocamento e limpeza compreendem as operações de escavação ou outro processo 
equivalente, para remoção total dos tocos e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.   
 
Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza serão removidos ou estocados. Os 
serviços serão executados apenas nos locais onde estiver prevista a execução da terraplenagem, com 
acréscimo de dois metros para cada lado; no caso de áreas de empréstimo, os serviços serão executados 
apenas na área  mínima  indispensável  à  exploração.   
Em qualquer caso, os elementos de composição paisagística assinalados no projeto deverão ser preservados. 
Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de desmatamento, destocamento e 
limpeza não estiverem totalmente concluídos. 

  
O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão feito por apreciação visual da 
qualidade dos serviços. 
 

1.1.2. Cortes 
 

Os equipamentos a serem utilizados nas operações de corte serão selecionados, de acordo com a natureza e 
classificação do material a ser escavado e com a produção necessária.  A escolha dos equipamentos será em 
função do tipo de material, conforme a classificação em categorias, constante da Prática de Projeto de 
Terraplenagem e deverá obedecer às seguintes indicações: 

  
• Corte em materiais de 1ª categoria: 

 
- tratores de lâminas; 
- escavo-transportadores; 
- tratores para operações do “pusher”; 
- motoniveladoras para escarificação; 
- retro-escavadeiras; 
- pás carregadeiras. 
 

• Corte em materiais de 2ª categoria: 
 
- “ripper”; 
- tratores para operação do “pusher”; 
- retro-escavadeiras; 
- pás carregadeiras; 
 

• Corte em materiais de 3ª categoria: 
 



- perfuratrizes, pneumáticas ou elétricas; 
- tratores de lâmina; 
- pás-carregadeiras. 

 
A escavação de cortes será executada de conformidade com os elementos técnicos fornecidos no projeto de 
terraplenagem e constantes nas notas de serviço. A escavação será precedida da execução dos serviços de 
desmatamento, destocamento e limpeza e se processará mediante a previsão da utilização adequada ou 
rejeição dos materiais extraídos. 
Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros, os materiais que, pela classificação e 
caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com os especificados para a execução dos aterros. 
Caso constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais escavados em cortes, para a 
confecção de camadas superficiais dos aterros, será procedido o depósito dos referidos materiais para sua 
oportuna utilização. 
 
Os taludes dos cortes deverão apresentar, após as operações de terraplenagem, a inclinação indicada no 
projeto.  Os taludes deverão apresentar a superfície obtida pela normal utilização do equipamento de 
escavação.  Serão removidos os blocos de rocha aflorantes nos taludes, quando estes vierem a representar 
riscos para a segurança dos usuários. 
 
Nos pontos de passagem de corte para aterro, proceder à escavação de forma a atingir a profundidade 
necessária para evitar recalques diferenciais. 
Os taludes de corte serão revestidos e protegidos contra a erosão, com a utilização de valetas de drenagem, 
de conformidade com as especificações. 
O acabamento da superfície dos cortes será procedido mecanicamente, de forma a alcançar a conformação 
prevista no projeto de terraplenagem. 
 
O controle de execução das operações de corte será topográfico e deverá ser feito com cuidado especial, 
para que não se modifiquem as condições de inclinação dos taludes e se obtenham as cotas finais de 
plataforma previstas no projeto de terraplenagem.   
O acabamento quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes será verificado e deverá estar de 
acordo com o previsto no projeto de terraplenagem. 
As tolerâncias admitidas são as seguintes: planialtimetricamente - até + 0,20 m, não se admitindo variação 
para menos; altimetricamente - até ± 0,05 m. 

  
1.1.3. Aterros 
 

Os equipamentos a serem utilizados nas operações de aterro serão selecionados de acordo com a natureza e 
classificação dos materiais envolvidos, e com a produção necessária.   
Na execução dos aterros poderão ser empregados: 
 

• tratores de lâminas; 
• escavo-transportadores; 
• moto-escavo-transportadores; 
• caminhões basculantes; 
• caminhões pipa com barra espargidora; 
• moto-niveladoras; 
• rolos lisos, de pneus, pés de carneiro estáticos ou vibratórios. 

  
A execução dos aterros obedecerá aos elementos técnicos fornecidos no projeto de terraplenagem e 
constantes nas notas de serviço, sendo precedidos pela execução dos serviços de desmatamento, 
destocamento e limpeza e obras necessárias à drenagem do local, incluindo bueiros e poços de drenagem. 
 
O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em camadas sucessivas, em 
dimensões tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo com as características 
especificadas. Recomenda-se que a primeira camada de aterro seja constituída por material granular 
permeável, que atuará como dreno para as águas de infiltração no aterro. 
 
Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação devem ser escarificados, 
homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com as características 
especificadas. 
 
A construção dos aterros deverá preceder à das estruturas próximas a estes; em caso contrário, deverão ser 



tomadas medidas de precaução, a fim de evitar o aparecimento de movimentos ou tensões indevidas em 
qualquer parte da estrutura. 
Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e permanente 
drenagem superficial. 
 
Nos locais de difícil acesso aos equipamentos usuais de compactação, os aterros deverão ser compactados 
com o emprego de equipamento adequado como soquetes  manuais e sapos mecânicos. A execução será em 
camadas, obedecendo às características especificadas no projeto de terraplenagem. 
 
O acabamento da superfície dos aterros será executado mecanicamente, de forma a alcançar a conformação 
prevista no projeto de terraplenagem. 
Os taludes de aterro serão revestidos e protegidos contra a erosão, de conformidade com as especificações 
de projeto. 

  
Controle tecnológico: 

             
• Efetuar determinação do grau de compactação atingido e do respectivo desvio de umidade com relação 

à umidade ótima para cada 1.000 m³ de cada tipo de material utilizado no corpo do aterro, e para cada 200 m³ 
de cada tipo de material utilizado na camada final do aterro, ou por trechos, a critério da Fiscalização. 

 • Efetuar um ensaio de granulometria, do limite de liquidez, do limite de plasticidade e, sempre que 
necessário, do índice de suporte Califórnia, com a energia especificada na compactação, para cada 1.000 m³ 
nas camadas finais de aterro, ou por trechos, a critério da Fiscalização. 

  
Controle geométrico: 

  
O controle geométrico da execução dos aterros será topográfico e deverá ser feito com cuidado especial, para 
que seja atingida a conformação prevista no projeto de terraplenagem. 
O acabamento, quanto à declividade transversal e inclinação dos taludes será verificado e deverá estar de 
acordo com o previsto no projeto de terraplenagem. 
As tolerâncias admitidas são as seguintes: planimetricamente - até + 0,20 m, não se admitindo variação para 
menos; altimetricamente - até ± 0,05 m. 
 

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. 

1.3 Locação da obra 

A locação da obra consiste na marcação, no solo, dos elementos construtivos da edificação. Deverá ser 
planimétrica e altimétrica, assim como deverá ser executada somente por profissional habilitado, que utilize 
instrumentos e métodos adequados, devendo implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível 
perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. 

A Contratada procederá à locação da obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo órgão público 
competente, solicitando a este, que por meio de seu topógrafo, faça a marcação de ponto(s) de referência, a 
partir do(s) qual(is) prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade. 

A Contratada deve proceder à aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 
indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre 
as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de 
comunicação, por escrito, à Fiscalização, a quem competirá.      

Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma 
altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientes do prédio a construir. Mediante pregos cravados 
no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, os alinhamentos. 
Marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A 
marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas 
implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico. Sempre que possível, a locação da 
obra será feita com equipamentos compatíveis com os utilizados para o levantamento topográfico. 

Os eixos de referência e as referências de nível serão materializados através de estacas de madeira cravadas 
na posição vertical ou marcos topográfico previamente implantado em placas metálicas fixadas em concreto. A 
locação deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perímetro da obra. Os quadros, em 
tábuas ou sarrafos, serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforços dos fios de 
marcação, sem oscilação e possibilidades de fuga da posição correta. 

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcação nas tábuas ou sarrafos 
dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos. 

A Contratada deverá manter em perfeitas condições todas e quaisquer referências de nível (RN) e de 
alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 
Periodicamente, o responsável pela obra e a Fiscalização deverá proceder à rigorosa verificação no sentido 
de comprovar se as construções estão sendo executadas de acordo com a locação. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Contratada, a obrigação de proceder - por 
sua conta e nos prazos estipulados - as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, 
a juízo da Fiscalização, ficando, além disso, sujeito às sanções multas e penalidades aplicáveis em cada caso 
particular, de acordo com o contrato e com o presente Caderno de Especificações Técnicas. 

1.4 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. 

1.5 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. 

1.6 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 aos 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 
2,20 x 1,22m, espessura de 6 mm, 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. 

1.7 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. 

1.8 Taxas e emolumentos 

Caberá à 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. 

 

2. FUNDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA 

 



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. 

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. 

2.3 Concreto estrutural com transporte, lançamento e adensamento. 
 

O concreto terá um fck = de 20 e 25 Mpa (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). 

 

2.4 Armaduras 
 

Os aços estruturais, a serem utilizados na execução de concreto armado deverão atender integralmente as 
especificações da ABNT. 
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 
protegido 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. 
 
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. 

 

3. SUPRAESTRUTURA 

 
As estruturas serão convencionais em concreto armado, com pilares, vigas e lajes concretadas “in loco”. 
Deverá ser seguido a NBR – 6118. 
A dosagem racional do concreto deverá ser determinada por firma especializada, devendo a CONTRATADA 
apresentar o relatório técnico, constando o traço utilizado na obra conforme especificado em projeto. 
 
Deverão ser obedecidos às condições de trabalho da peça a ser confeccionada, para que o concreto possa 
atender aos requisitos de resistência e trabalhabilidade requerida. O cimento deve ser medido em peso, 
fazendo-se contagem de sacos; 
Na dosagem racional, os materiais serão medidos da seguinte maneira: Brita 1 e 2 - medido em volume; água 
- não deve haver erro superior a 3% da quantidade total a ser adicionada. 

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. 

A tensão de ruptura à compressão do concreto não deve ser menor que o especificado no projeto estrutural. A 
mistura será sempre mecânica e o concreto deve ser lançado logo após o fim de amassamento, não sendo 
permitido intervalo maior que 30 minutos entre o início e o fim do lançamento do concreto de uma mesma 
betonada. 

Não será permitido o lançamento de concreto remisturado e o concreto deve atingir a todos os cantos da 
forma e cobrir inteiramente a armadura para o que deve ser vibrado corretamente. 

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). 

As fôrmas serão confeccionadas em chapas compensadas plastificadas com espessuras adequadas ao fim a 
que se destinam e não devem se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões internas do 
concreto fresco. 

A Construção das fôrmas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na retirada dos seus 
diversos elementos. As escoras, quando roliças, terão diâmetro, mínimo de 3” e só poderão ter uma emenda, 
não situada no seu terço médio. 

Os escoramentos com mais de 3.0m de altura deverão ser contraventados. 

Antes do lançamento do concreto as fôrmas deverão ser limpas e molhadas até a saturação, para evitar que 
haja a retirada da água de amassamento do concreto. 

Os prazos mínimos admitidos para retirada das fôrmas serão os seguintes: faces laterais - 03 dias; faces 
inferiores - deixando-se escoradas convenientemente espaçadas, prazo de 14 dias; faces inferiores sem 
pontaletes, prazo de 21 dias. 

Quanto às armaduras serão obedecidas às prescrições da NB-1 e EB-3/67, devendo ser obedecido, 
rigorosamente, ao que se segue: as barras de aço antes de serem colocadas na forma deverão ser 
convenientemente limpas, não se admitindo a presença de impurezas que possam prejudicar a aderência ao 
concreto; as barras devem ser dobradas, rigorosamente, de acordo com os detalhes do cálculo estrutural, 
armadas nas fôrmas e posições indicadas, e amarradas com auxílio de arame recozido nº 18. 

Durante o lançamento do concreto, deverão ser mantidas as posições iniciais das barras. 

Quanto ao aspecto, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamentos que prejudicarão a sua 
estética. 

A superestrutura é composta por pilares retangulares, destinados a receber as cargas provenientes das 
diversas vigas, transmitindo-as às fundações. 
 
Foram calculados, segundo critérios das Normas Brasileiras, com a consideração das ações gravitacionais, 
acrescidos dos esforços devidos à ação do vento. 
 



As vigas de concreto se apoiam nos pilares, transmitindo para estes os carregamentos permanentes e 
acidentais aplicados diretamente nas vigas e/ou nas lajes. Para projeto das vigas, foi adotado critério de 
avaliação e limitação das aberturas de fissuras até 0,2mm. As deflexões foram limitadas aos valores previstos 
na NBR 6118, calculadas com a consideração de fluência e seção fissurada. 

Sobre as vigotas e tijolos deverão ser adicionadas armaduras de distribuição e eventualmente armaduras 
negativas, sobre as vigas e as cintas, de acordo com o projeto do fabricante. O escoramento deverá der 
cuidadoso e obedecer às recomendações do fabricante. 

Vergas e contra-vergas deverão ser colocadas sobre vãos de portas e janelas, assentadas com argamassa de 
cimento e areia, na espessura da parede e altura mínima de 20 cm, em concreto armado, contendo barras de 
aço CA-60, com diâmetros dimensionados conforme os vãos e prolongando-se 30cm para cada lado do vão a 
cobrir. 

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. 

Cumpre à Construtora examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito á Fiscalização qualquer 
observação sobre ele ou parte dele com que não concorde ou a iniba da responsabilidade de executá-lo, 
sugerindo as soluções que julgue adequada ao caso. 

Todos os materiais incorporados à estrutura serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como todos os 

acessórios, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à perfeita execução das estruturas, tais 

como formas e escoramentos para pilares, vigas e lajes, vibradores, níveis, desempenadeiras, etc. 

 

4. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS 

 
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 outras 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, cal hidratada e areia sem 
peneirar, no traço volumétrico 1:2:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. Poderá ser 
utilizada argamassa pré-misturada, a critério da fiscalização. 

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. 

4.2 Verga e contra verga 

Serão executadas vergas e contra-vergas em concreto armado fck= 20 Mpa, aço CA 60 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 
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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. 

4.3 Divisória em granito cinza Corumbá polido (boxes e tapa-vistas dos sanitários) e = 3 cm 

Colocação de divisória de granito cinza com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 3 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. REVESTIMENTO 

 
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 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 para paredes deverá ser realizada através de 
aspersão vigorosa da argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e para tetos argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3. 



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 25 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 sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das 
guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a superfície a ser 
revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da 
superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas 
mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir 
uma superfície cheia e homogênea. 

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 a 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 25mm, 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. 
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Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das 
guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a superfície a ser 
revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da 
superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas 
mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir 
uma superfície cheia e homogênea. 

5.4 Revestimentos cerâmicos 

Os revestimentos cerâmicos de 45x45 cm na cor branco deverão ser aplicados nas áreas “frias”, como copa e 
sanitários, (conforme indicação em projeto), em toda a parede (do piso até a laje ou do piso até o forro). 

Os de 10x10 cm deverão ser aplicados nas salas de aula, corredores e halls de acesso a estas salas 
(conforme indicação em projeto) até a altura de 1,50m. Deverão ser na cor branca com a última fiada na cor 
verde (similar ao tom da logomarca). 

Assentamento com juntas a prumo, executado sobre emboço (cimento, cal e areia no traço 1:2:8) 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. 

 

6. COBERTURA 

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

6.1 Estrutura em maçaranduba (madeira certificada) para telhas de onduladas de fibrocimento 

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 pontaletes e terças em madeira maçaranduba ou equivalente, 
apoiados sobre a laje de concreto armado ou alvenarias. A inclinação será de 15%. 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. 

6.2 Telha ondulada de fibrocimento e = 8 mm. 

A cobertura deverá ser executada de acordo com as formas e dimensões indicadas no projeto executivo. A 
declividade do telhado é de 15%, que corresponde à relação entre as distâncias vertical e horizontal expressa 
em porcentagem. As telhas onduladas de fibrocimento deverão atender às condições especificadas na NBR 
9601 da ABNT. É 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 terças que comporão a armação da cobertura. Embora a 
distância entre terças esteja fixada por norma, será conveniente executar o posicionamento das terças após o 
recebimento das telhas no canteiro, a fim de evitar diferenças no espaçamento das mesmas, que dificultam o 
assentamento das telhas. 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. 

 
Cuidados especiais deverão ser tomados nas junções do telhado, com paramentos verticais que se elevam 
além do telhado. Deverá ser prevista no projeto a solução que será executada nas junções a fim de garantir a 
estanqueidade da cobertura. 
 

6.3 Claraboia e Marquise 

Em policarbonato alveolar fumê 8 mm estruturado em perfil de alumínio conforme projeto arquitetônico. Uso 
de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

6.4 Calha 

As calhas mistas de alvenaria e concreto deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica. Uso de mão de 

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

6.5 Rufo em concreto armado 

Colocação de rufo em placas de concreto armado confeccionadas “in locu” com largura de 40 cm e espessura 
de 7 cm. Deverá ser executado por sobre as coberturas, conforme projeto arquitetônico, com um Fck = 20 
Mpa. Uso de mão de obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Colocar o rufo chumbado em platibanda com o 
uso de argamassa de alta resistência. 

7. PISOS 

 
7.1 Contrapiso em concreto simples, e=7 cm. 

O concreto deverá ter um fck = 15 Mpa. 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. 
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7.2 Regularização desempenada de base para revestimento de piso, argamassa de cimento e areia 
sem peneira, traço 1:3, e=3 cm. 

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 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. 

7.3 Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, e=8 mm. 

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 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 contrapiso 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 8 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. 

file:///G:/DINFRA_Área%20Técnica-Sem%20fotos/DEPLO/PROJETOS/2017/TED%20MVT%20&%20PAVILHÃO/MEMORIAIS/C:/AREA_TECNICA/Apostilas%20e%20normas/SUCAB/TEXTOS/servicos-07-01-03-007.html


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. 

7.4 Piso cerâmico esmaltado tipo A, PEI 4, 45X45 cm cor branco (sanitários, copa e guarita) 

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 tenham 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. 

7.5 Rejunte com argamassa pré-fabricada 

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. 

8. ESQUADRIAS 

8.1 Portas em folhas de madeira compensada lisa para pintura (cor branco gelo) 
 

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 deverão estar definidos, 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 deverá 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 parafusadas as dobradiças e, em seguida, estas serão fixadas 
na porta. 
 
Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão parafusadas. A folga 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. 
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8.2 Portas de vidro temperado e= 10 mm (P3) de giro com molas embutidas no piso 

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 à 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, depois de fixada, deverá 
ser adequadamente marcada com faixa adesiva 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 às 
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. 

 
8.3 Porta de alumínio anodizado natural (de giro), perfil série - 25 tipo veneziana 

Colocação e acabamento de portas de alumínio tipo veneziana com uma ou duas folhas. Deverão ser 
observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal deverá ser uniforme em todo o 
perímetro da mesma. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da porta. Uso de mão de 
obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

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. 
 
8.5 Janelas em alumínio anodizado natural (de correr, de bascular e fixa), linha – 25 com vidro liso 
comum (janelas J1 a J6 e da guarita) 

Todas as esquadrias de alumínio terão perfis e acessórios de alumínio anodizado natural. 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. 
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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. 

9 Ferragens / Fechaduras 

9.1 Ferragens das portas de madeira 

As dobradiças serão cromadas do tipo reforçado, de primeira qualidade. 

Fechadura externa - com cilindro para portas externas, para uso em ambientes de tráfego médio ou intenso, 
conforme norma ABNT NBR 14913. Distância de broca de 55 mm, 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. 

Fechaduras internas - para uso em ambientes de tráfego médio ou intenso, conforme norma ABNT NBR 
14913. Distância de broca de 55 mm, em diversos acabamentos, 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. 

9.2 Fechaduras para portas de Box em sanitários tipo “livre x ocupado” 

Fechadura tarjeta tipo “livre x ocupado” cor preto-fosco. 

9.3 Fechaduras e 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. 
 
9.4 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. 

As dobradiças serão cromadas do tipo reforçado, de primeira qualidade. 

9.5 Fechaduras para portas em painel de laminado melamínico, miolo colméia. 

Fechadura tubular em latão cromado, específicas para portas em painel de laminado melamínico, miolo 
colméia. 

9.6 Mola área para portas 

Instalação de molas aéreas tipo hidráulica na cor prata em porta de vidro e de madeira. 

 

10 Vidros / espelhos 

Vidro liso comum de 4 mm, em caixilhos de alumínio, com gaxeta de neoprene para todas as esquadrias, 
exceto para os sanitários que receberão vidro fantasia (e=4mm).  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. 

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

 

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

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. 
 

11.2 Instalações sanitárias 

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

11.2.1 Tubulações e conexões 
 

Todo material usado no projeto sanitário será de PVC rígido para esgoto. 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. 
 

11.2.2 Tanque séptico moldado “in locu” 
 

Será construído em concreto armado devidamente impermeabilizados (conforme projeto hidrossanitário). A 
localização dos tanques sépticos deve observar as seguintes distâncias horizontais mínimas (*): 1,50m de 
construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial da água; 3,0m de árvores e de 
qualquer ponto de rede de abastecimento de água; 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer 
natureza. As distâncias mínimas são computadas a partir da face externa mais próxima aos elementos. 
 
Os materiais empregados na execução dos tanques sépticos, tampões e dispositivos internos devem atender 
às seguintes exigências de fechamento: Resistência mecânica adequada às solicitações a que cada 
componente seja submetido; Resistência  ao  ataque  químico  de  substâncias  contidas  no  esgoto  afluente  
ou geradas no processo de digestão; Será  construído  de  concreto  armado devidamente impermeabilizados. 



 
 As lajes de cobertura serão de concreto armado, e dotados  de  abertura  de inspeção  e  limpeza  com  
tampão  de  fechamento  hermético  circular  com  35  cm de diâmetro ou quadrado com 35 cm de lado.  Os 
tanques sépticos e os respectivos tampões devem ser resistentes a solicitações de cargas horizontais e 
verticais, em dimensões suficientes para garantir a estabilidade em face: Cargas rodantes (veículos) e 
reaterro, no caso de tanques estarem localizados em áreas públicas, mesmo que não diretamente na via 
carroçável; sobrecargas aplicadas no dimensionamento das respectivas edificações, no caso de os tanques 
estarem localizados internamente aos lotes; pressões horizontais de terra; carga hidráulica devida à 
sobrelevação de lençol freático, em zonas suscetíveis a esse tipo de ocorrência. 
 
A laje de fundo deve ser executada antes da construção das paredes, exceto nos casos plenamente 
justificados. Os tanques devem ser estanques. ). Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Implantar um marco de concreto com RN a obedecer. Devem seguir normas construtivas e ditadas pela NBR 
7299/93 no caso da Fossa e o Filtro pela NBR 13969/97 
 

11.2.3 Filtro Anaeróbico moldado “in locu” 

Estações de tratamento primário de esgotos sanitários, com forma prismática, seção retangular, fundo falso, 
todo em concreto armado, cheios de pedra britada graduada, nos quais os efluentes procedentes das fossas 
sépticas são distribuídos de maneira a sofrerem maior oxidação e, consequentemente, maior ação bacteriana. 
Ver detalhe em projeto hidrossanitário. 
 
Os efluentes dos filtros são, geralmente, conduzidos a um curso d’água. Isto torna obrigatória a inspeção 
periódica da qualidade desses efluentes e a manutenção dos filtros, através da troca do material filtrante (brita 
graduada). Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Implantar um marco de concreto 
com RN a obedecer. Devem seguir  normas construtivas e ditadas pela NBR 7299/93 no caso da Fossa e o 
Filtro pela NBR 13969/97. 
 

11.2.4 Sumidouros 

Construção dos sumidouros com tijolinhos em crivo e tampa hermética de concreto. A disposição final através 
de sumidouro só poderá ser executada em solos suficientemente permeáveis e quando as águas 
subterrâneas não forem contaminadas por esses efluentes. Para tanto se deve conhecer, previamente, o tipo 
de solo e a profundidade do lençol freático.  Obedecer as recomendações NR 7229 - Construção e 
instalações de fossas sépticas e disposição final dos efluentes líquidos da ABNT. 

As dimensões e especificações deverão atender a NB 19 da ABNT. Uso de mão de obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Implantar um marco de concreto com RN a obedecer. 
Este marco deverá permanecer intacto até a conclusão das obras, pois, com esta referência de cota, serão 
determinados todos os níveis constantes do projeto do sumidouro. Procede-se a escavação nas dimensões 
de projeto. 

O fundo deverá ser revestido com 20 cm de brita 25 mm. Antes de serem utilizados os tijolinhos deverão ser 
molhados para que não absorvam a água da argamassa. As laterais do sumidouro deverão ser revestidas 
com tijolinhos afastados um do outro criando uma área vazada no terreno. Executar a alvenaria de tijolo, 
utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Confecção e colocação da tampa pré-moldada de 
concreto, nas dimensões de projeto. 

11.3 Louças, metais e acessórios: 
 

11.3.1 Bacia de louça branca sifonada com caixa acoplada para uso convencional e para PcD, 
incluso acessórios 

Deverão ser instaladas, conforme detalhes do projeto, bacias sanitárias de louça de boa qualidade, com caixa 
acoplada, de cor branca, nos banheiros, inclusive com tampa e acessórios. Serão instaladas também, bacias 
sanitárias com caixa acoplada cor branca, de boa qualidade, que deverão ser assentadas conforme NBR9050, 
para atender às Pessoas com Deficiência (PcD). 

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. 
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Em seguida será feito o acoplamento da caixa de descarga, e, finalmente a ligação à rede de água, com uso 
de engate plástico, e às redes de água, com o uso de engate flexível, e esgoto, através de tubo PVC esgoto, 
diâmetro de 100 mm, horizontalmente. Os assentos dos vasos deverão ser de plástico no padrão popular. 

11.3.2 Cuba 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. 

11.3.3 Cuba de aço Inox (copa) 

Assentamento do conjunto formado por cuba fixada em bancada de aço inox 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). 

Deverão ser assentadas cubas de 40x34x17 cm área de copa e de 50x40x40 cm para laboratórios. 

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. 

11.3.4 Lavatório em louça branca sem coluna para PcD 

Instalação de lavatório de louça sem coluna com acessórios metálicos. Após a colocação do lavatório e 
acessórios, deverá ser verificado o funcionamento da instalação.  As instalações deverão obedecer a 
NBR9050, para atender às Pessoas com Deficiência (PcD), obedecendo ao detalhamento arquitetônico. 

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

A instalação do lavatório far-se-á mediante a fixação na parede com uso de buchas plásticas e parafusos de 
fixação cromados. A ligação à rede hidráulica será feita com engate flexível, seguida da colocação da torneira, 
válvula e sifão em aço cromado, todos de 1ª qualidade. 

11.3.5 Mictório de louça branca 

Serão instalados mictórios de louça na cor branca, com sifão integrado (de 33x28x53 cm) de boa qualidade, 
com válvula de descarga, conforme projeto arquitetônico. Incluem-se ainda os demais acessórios para 
garantir a perfeita instalação. A válvula de descarga e os demais acessórios deverão ser em metal cromado. 

Deve-se atentar para que haja um perfeito alinhamento entre a saída de esgoto e a válvula do mictório, para 
evitar que a tubulação fique fora do eixo ou má conectada. As pontas dos tubos deverão estar em esquadro e 
chanfradas. A ponta e a conexão deverão ser limpas com solução limpadora, devendo-se utilizar adesivo 
plástico para as conexões que não forem roscáveis. 

Após a colocação do mictório, deverá ser verificado o funcionamento da instalação. Uso de mão de obra 
habilitada. A instalação de mictório de louça branca compreenderá a sua fixação na parede com uso de 
buchas plásticas e parafusos de fixação cromados, e, então, ligado às redes de água e esgoto, com uso de kit 
para mictório. Para uma melhor vedação deve-se utilizar fita veda rosca, nas conexões. 

11.3.6 Torneiras 

Instalação de torneiras de bancada em metal cromado seguindo as seguintes orientações: 

 Torneira tipo alavanca, formato “pescoço de ganso” com nuca giratória e bico escalonado (mesa-bica) – 
para bancada da copa; 

 Torneira de pressão temporizada – para lavatórios de sanitários, exceto os de PcD; 



 Torneira de pressão temporizada – apropriada para lavatórios dos sanitários de PcD (segundo NBR-
9050); 

11.3.7 Papeleira (porta papel higiênico) 

Papeleira de parede em metal cromado. 

11.3.8 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. 
 

11.3.9 Porta papel toalha 

Serão colocados porta papéis toalha em plástico ABS, padrão institucional (rolos de 300 a 600m) nos 
banheiros. Deverá ter boa qualidade. 

11.3.10 Barra de apoio para pessoa portadora de deficiência 

Serão instaladas barras de apoio, de acordo com a NBR-9050 que atenda aos Portadores de Necessidades 
Especiais, nos locais especificados em projeto e pela fiscalização. Serão em aço inox, com diâmetro de 40mm 
e comprimento de 80cm para área dos vasos e em aço inox, com diâmetro de 40mm e desenvolvimento de 
110 cm para lavatórios. 

 

12. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
Deverão seguir o projeto. A localização dos hidrantes internos e de passeio deverá seguir rigorosamente as 
normas da ABNT e do corpo de bombeiros. Todos os materiais deverão ter boa qualidade. 

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. 

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. 

12.3 Extintor de pó químico 

Extintor tipo Pó Químico Seco, capacidade 6kg, 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. 

12.4 Abrigo para hidrante, com mangueira e esguicho de latão, tampa de aço com visor de vidro 
temperado e=10mm 

Instalação do compartimento de 90 x 60 x 17 cm destinado a guardar e proteger hidrantes, mangueiras e 
pertences. A instalação deverá ser projetada e executada de maneira que qualquer ponto do local a ser 
protegido seja simultaneamente alcançado por dois jatos d'água de hidrantes, situados em pontos diferentes. 

Cada ponto a ser coberto distará, no máximo, 10 m da boca dos dois esguichos, quando as mangueiras 
estiverem esticadas. Nos casos de prédios de mais de 1 pavimento, será admitida simultaneidade de jatos 
partindo de diferentes pavimentos, sem prejuízo das distâncias máximas estabelecidas. 



As mangueiras e esguichos deverão ser acondicionados dentro do abrigo, junto ao respectivo hidrante, de 
maneira a facilitar o seu uso imediato. Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI). Após abertura do rasgo na parede, fazer o encaixe do abrigo e, em seguida, 
assentar o registro na conexão da prumada de incêndio. Finalmente, colocar a mangueira e demais 
componentes dentro do abrigo. 

Usar registro angular de 2.1/2” com engate storz 2x15 m de mangueira de 38 mm, com eng. Storz esguicho 
de jato sólido, requinte de 13 mm. 

12.5 Tubulação e conexões 
 

Para a casa de Bombas e rede de Hidrantes será utilizado tubo em aço carbono preto, Schedulle 40, sem 
costura, ASTM A53 GR.B, ANSI B 36.10, com extremidades chanfradas para solda com pressão de trabalho 
de 15Kg/cm² e pressão de ensaio para o dobro da pressão de trabalho. Serão de fabricação MANNESMAN ou 
equivalente técnico. 
 
As conexões com diâmetros entre Ø 1” a Ø 2” serão em ferro maleável A 136 ASTM-A 197 galvanizado ANSI 
B16.3 com extremidades roscadas para pressão adequada às tubulações especificadas. As conexões de Ø 
2.1/2” a Ø 6” serão da classe SCH40, em aço carbono ASTM-A 234 GR WPB ANSI B 16.9 com extremidades 
chanfradas para pressão adequada às tubulações especificadas. Para montagem da rede de hidrantes o 
projeto prevê a utilização de tubo e conexões de PBS, classe 20. 
 
12.6 Mangueiras 
 

Terão comprimento de 15 metros com diâmetro interno de Ø 1.1/2" para os hidrantes internos, serão do tipo 
Sintex N com capa simples tecida em fio de poliéster e tubo interno de borracha sintética (ABNT tipo 2) 
resistente e flexível, com uniões engate rápido. Serão de fabricação RESMAT, Apag, Bucka Spiero ou 
equivalente técnico. 

 
12.7 Esguichos 
 

Os esguichos serão do tipo rotativo regulável (elkart, akron, etc)  1½” engate stortz para geração de neblina 
de alta velocidade e jato sólido. Serão de fabricação Bucka Spiero, RESMAT ou equivalente técnico. 
 
 
12.8 Válvulas de retenção 
 

Serão em bronze, classe 150 libras com rosca tipo “gás” conforme Norma PB-14 da ABNT, de fabricação 
CIWAL, ou NIAGARA, ou equivalente. 
 
12.9 Válvulas globo/registros 
 

Serão em latão fundido, conforme Norma EB-161 ABNT classe 150 ANSI ou em bronze. A entrada dos 
registros dos hidrantes será rosca fêmea padrão “gás”, conforme PB-14 da ABNT. As saídas dos registros dos 
hidrantes serão com rosca macho, do tipo gás, cinco fios/polegadas, conforme Norma do Corpo de Bombeiros. 
 
Todos os registros dos hidrantes possuirão adaptadores storz Ø 2 1/2”. Os registros do tipo globo serão de 
fabricação BUCKA SPIERO, NIAGARA, CIWAL (45º x Ø 2 1/2”) ou equivalente técnico. 
 
 
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
As instalações elétricas compreendendo força, iluminação e medição deverão satisfazer as normas da ABNT, 
NRs e as prescrições da Companhia de Energia local, estando entre elas: 

SM04.14.01 - Diretriz de Fornecimento de Energia elétrica em Baixa Tensão - 1ª Edição; 
SM 04.14-01.001 - Normas de Fornecimento de Energia Elétrica em tensão Secundária de Distribuição a 
Edificações Individuais - 9ª Edição; 
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão — Requisitos de 
desempenho: 
NBR 5410 – Norma Brasileira Regulamentadora para Instalações Elétricas de Baixa Tensão, elaborada pela 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 



NR 10 – Norma Regulamentadora que prescreve os critérios de Segurança em Instalações e Serviços 
envolvendo Eletricidade; 
NBR 13570 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público; 
NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas. 
 
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. 

Todo e qualquer material colocado na obra pela Contratada que seja considerado imperfeito ou de qualidade 
inferior pela Contratante deverá ser trocado imediatamente por material novo e com a qualidade desejável. 
Mesmo que não especificado, os materiais deverão ser aplicados em conformidade com as especificações 
fornecidas e instruções dos respectivos fabricantes e/ou fornecedores, Deverá ainda ter o selo de certificação 
da NBR, ISO ou INMETRO. 

Todos os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade e todas as instalações deverão ser revisadas 
e testadas antes da entrega. 

A alimentação do prédio se fará a partir da subestação abrigada conforme projeto de instalações elétricas e 
normas da concessionária local (COELBA). Os dutos de alimentação serão subterrâneos. 

A proteção contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tensão deverá ser feita através da utilização de 
disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 tipo caixa moldada (acima de 100A) e NBR NM 60898 
(até 100A) instalados nos diversos quadros de distribuições. Deverá ser mantida a uniformidade de 
fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante. 

Todas as prescrições impostas pelos fabricantes deverão ser seguidas à risca. Nenhuma parte viva dos 
circuitos poderá ficar exposta ou desprotegida de isolamento. 

Todo o sistema de combate a incêndio deverá ter encaminhamentos individuais e protegidos por eletrodutos. 

 
13.1 Condutores Elétricos 
 

Os condutores elétricos a serem instalados deverão possuir isolação em PVC, com classe de tensão de 750V 
ou 1kV, classe de encordoamento – classe 1, 2 ou 3 para cabos de entrada, 4, 5 ou 6 para cabos de 
instalações internas de acordo com a NBR NM-280. 
 
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 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. 
 
Fios elétricos deverão seguir o seguinte código de cores: 
 
Fase R: Vermelho 
Fase S: Branco  
Fase T: Marrom 
Neutro: Azul 
Terra: Verde-Amarelo 
Retorno: Cinza 
 

As emendas em cabos isolados da classe 0,6/1kV deverão ser efetuadas com conector de pressão apropriado 
para esse fim, isoladas com fita tipo autofusão (borracha EPR) e cobertura com fita isolante plástica (PVC). 

Nos cabos de classe tensão 450/750V, as emendas para fios e cabos de bitola até 6mm2 deverão ser torcidos 
sobre o próprio cabo, estanhados e isolados com fita isolante plástica (PVC). Para bitolas maiores que 6mm2 
as emendas deverão ser feitas utilizando-se conector de pressão apropriado para esse fim, isoladas com fita 
tipo autofusão (borracha EPR) e cobertura com fita isolante plástica (PVC). 

As emendas deverão ser executadas após o processo de enfiação, não podendo ser submetidas aos esforços 

mecânicos de puxamento dos cabos. 

 



 
13.2 Eletrodutos 

Os eletrodutos correrão embutidos em paredes, lajes e pisos, sendo obrigatório o emprego de eletroduto 
rígido do tipo roscável com material não propagante de chama em toda a instalação. 
 
O eletroduto do ramal de entrada deverá ser enterrado com profundidade de 600mm deve ser concretado em 
toda sua extensão. 
 
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. 

 

Antes de iniciar a enfiação dos condutores, os eletrodutos devem ser limpos e verificadas a continuidade de 
suas seções, com passagem de uma bucha de estopa, de modo também a retirar-se a umidade e a poeira da 
obra. 
 
 
13.3 Luminárias 

 

13.3.1 Luminárias internas 2 x 32W: 

 

Serão utilizadas luminárias de sobrepor em lajes de concreto e de embutir para forros. 

Deverão ser completas para duas lâmpadas fluorescentes tubulares (conforme indicação em projeto de 
elétrica). 

Corpo da luminária em chapa de aço tratada e pintura externa 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: altura 113 mm, largura de 150mm (para uma lâmpada) largura de 300 mm (para duas lâmpadas) 
e comprimento 1200mm (para ambas). 

 

13.3.2 Luminárias para iluminação de emergência 
 

Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas 
lâmpadas de 11w, Unitron ou similar. 

 

13.3.3 Luminárias internas de sobrepor tipo plafon, para lâmpada fluorescente compacta de 20 W, 
com soquete E-27, diâmetro de Ø = 250 mm (a ser usada em cômodos pequenos, tipo sanitários, 
depósitos, ante-salas, etc., 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. 
 

13.3.4 Luminárias tipo arandela 20W: 

Luminária decorativa para ambiente externo para lâmpada fluorescente compacta com soquete E-27 para 
fixação em parede. 

 

13.4 Caixas de Passagem 

 



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. 
 
Nas caixas de passagens, embutidas no piso, deve ser observado o cuidado de enchê-las com papel jornal 
durante o enchimento do contrapiso, de modo a evitar-se ao máximo a presença de argamassa no interior das 
mesmas. 
Logo se concluam os serviços de massa, as caixas devem ser limpas e desobstruídas. 
 
As caixas de passagem em concreto deverão ser drenadas. No caso de existir lençol freático superficial, 

deverá ser previsto um sistema de drenagem com dutos, garantindo deste modo o não enchimento 

das caixas. 
 
13.5 Tomadas 

Serão utilizadas tomadas F+N+T, 2P+T e universais, com placa 4”x 2”, com marca conceituada no mercado 
nas cores a combinar, distribuídas conforme os projetos elétricos. As tomadas para ar condicionado incluirão 
conjunto arstop de embutir, com capacidade, conforme indicação no projeto elétrico. 

 

13.5 Interruptores 

Deverá acompanhar a mesma marca e linha das tomadas, com placa 4”x 2”, de uma, duas ou três seções, cor 
a combinar, incluirá eletrodutos, fios e demais acessórios. 

 

13.6 Quadros de distribuição 

Os quadros deverão ser confeccionados e montados por empresa especializada para serem entregue já 
finalizados no local do empreendimento. 

Serão confeccionados em chapa de aço SAE, com espessura mínima de 2,17mm, tratada com desengraxante 
alcalino e pintura epóxi, cinza RAL 7032, equipado com porta de mesmo material. Deverá ser embutido na 
parede com todos os materiais de boa qualidade, e os disjuntores serão etiquetados indicando os circuitos 
correspondentes. Todos os quadros deverão ser devidamente aterrados. Verificar os barramentos conforme 
projeto elétrico. 

Todos os quadros serão providos de aterramento de acordo com o determinado pela concessionária de 
energia local. Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores compatíveis com sua respectiva carga. 
 
13.7 Sistema de Aterramento 

Será formado por uma malha, com cabos de cobre nú # 50mm² e hastes de terra de  5/8” x 2,40m de aço 
cobreado, devendo esta malha ser interligada à malha de aterramento da subestação em no mínimo dois 
pontos e ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA formando um sistema único e 
equipotencial de 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. 

O sistema de aterramento deverá ser interligado a todos os quadros projetados de distribuição de energia aos 
demais quadros, o qual fará alimentação dos circuitos parciais. Os reatores das luminárias e as carcaças 
deverão ser aterrados assim como todas as partes metálicas. 

Serão instalados dispositivos “DR” para proteção dos circuitos de uso geral e tomadas que atendem áreas 
molhadas. 

O esquema de aterramento adotado no projeto é o TN-S (Terra e Neutro separados) desde o quadro geral da 
instalação que distribui a alimentação de energia no prédio. 

Cada quadro de distribuição de energia possuirá barra de terra, nesta barra de terra serão aterrados os 
circuitos secundários, os reatores das luminárias, as tomadas e os pontos de força para equipamentos de ar 
condicionado. Nos quadros serão instalados supressores de transientes à base de varistores, para todas as 
fases. As conexões do aterramento deverão ser realizadas com solda exotérmica. 



Deverá ser realizada medição do valor da resistência de terra, sendo emitido relatório para a Fiscalização, 
para que seja verificado o projeto da malha de aterramento e se este atende aos requisitos necessários. 

Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra dos quadros de energia com miliamperímetro, 
admitindo - se o máximo de 100 miliamper. No caso de que a corrente seja superior, deverá ser emitido 
relatório para a Fiscalização, a qual determinará quais medidas a serem tomadas. As caixas de inspeção 
serão do tipo suspensa. A caixa de inspeção de concreto terá as dimensões 30x30x40cm para haste de 
aterramento. 

 
13.8 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA 
 

Será instalado um sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica – SPDA com calculo do nível de 
proteção II de acordo norma NBR – 5419/93 – Método Franklin com previsão de proteção de captores com 
cabos de proteção estilo Gaiola de Faraday de acordo com indicado no projeto de SPDA. 

As descidas dos captores serão realizadas através da armação dos pilares da estrutura, sendo realizados dez 
pontos de conexão no telhado da estrutura e mais dez pontos conectando os pilares à malha de aterramento, 
mantendo-se as bitolas de 35mm² e 50mm² respectivamente. 

Durante a confecção dos pilares deverão ser deixados rabichos para possibilitar a conexão dos sistemas de 
aterramento e SPDA. 

 
14. LÓGICA 
 

Todos os materiais utilizados e todos os procedimentos adotados deverão obedecer rigorosamente a normas 
internacionais específicas, de forma a garantir a qualidade e a padronização das instalações. As normas a 
serem observadas para o projeto em tela são as seguintes: 

 
EIA/TIA 568 A Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 

EIA/TIA 568 B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces 

EIA/TIA 606 Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Building 

NBR 5410:97 Instalações elétricas de baixa tensão - procedimento 

ABNT/NBR/NM 
60898:04 

Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações 
domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD) 

NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados 

NBR 11301:90 Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em 
regime permanente (fator de carga 100%) 
 

14.1 Canalizações 
 

Os diversos tipos de condutos que podem ser utilizados para a passagem dos cabos, interno aparente e sob o 
piso falso são: canaletas, eletrodutos, perfilados e eletrocalhas. 

Deverá possuir um eixo primário de distribuição em perfilados ou eletrocalha, quando possível, com descidas 
perpendiculares e derivações através de tubos, canaletas, caixas e demais complementos em PVC. Estas 
descidas, obrigatoriamente devem serem feitas em cantos de paredes. 

O percurso das canalizações deverá ser o mais retilíneo possível e sempre obedecendo a estética do 
ambiente. 

O dimensionamento das canalizações deverá ser feito de forma a deixar, após a passagem de todo os cabos, 
20% de espaço livre. 

Todas as canalizações devem ser adequadamente fixadas, através de fixações apropriadas, de modo a 
constituírem um sistema de boa aparência e de firmeza para suportar o peso e a passagem dos cabos. 

Todos os cabos deverão estar dentro de canalizações, não sendo permitidas fiações exposta. 



Quando da necessidade de perfurar piso, laje e/ou paredes para a passagem de canalizações, esta 
perfuração deverá ser feita do tamanho o mais próximo do diâmetro da canalização. Qualquer perfuração 
maior deverá ser recomposta a superfície perfurada, com o mesmo material e cor. 

As canaletas a serem utilizadas devem ser de PVC não propagantes a chamas, na seguinte ordem 
preferencial: 

Canaleta de PVC 20x10 mm, cor bege, tipo Sistema X para alcançar pontos elétricos em parede 

Canaleta de PVC 50x20 mm, cor bege, tipo Sistema X, para passagem aparente do cabeamento, conforme 
quantidade e cabeamento a passar 

Canaleta de PVC 110x20 mm, cor bege, tipo Sistema X, para passagem aparente do cabeamento, conforme 
quantidade e cabeamento a passar (onde não for possível a utilização da canaleta 50x20 mm) 

Canaleta de PVC 30x30 mm, cor cinza, para passagem aparente do cabeamento, conforme quantidade e 
cabeamento a passar 

Canaleta de PVC 80x50 mm, cor cinza, para passagem aparente do cabeamento, conforme quantidade e 
cabeamento a passar 

Canaleta de PVC 20x10 mm, cor cinza, duto-piso para alcançar pontos elétricos em piso 

Para emendas, arremates e terminações de canaletas, deverá ser utilizado matajuntas. 

Os eletrodutos a serem instalados devem ser de PVC não propagante a chamas, rígidos ou flexíveis, 
roscáveis ou soldáveis. 

Caixas de derivação ou passagem devem ser utilizadas quando haja trechos contínuos retilíneos de 
eletrodutos maiores que 15 metros, sendo que, nos trechos com curvas, essa distância deve ser reduzida de 
3 metros para cada curva de 90o. 

Em cada trecho de eletroduto, entre duas caixas, podem ser previstas, no máximo, três curvas de 90o. Em 
nenhuma hipótese, podem ser previstas curvas com deflexão superior a 90o. 

As caixas devem ser instaladas em lugares facilmente acessíveis e devem ser providas de tampas. 

Os eletrodutos flexíveis não podem ser emendados, devendo ser contínuos de caixa a caixa. 

 

14.2 Sistema de cabeação 
 

Do sistema de cabeação é previsto a instalação de pontos em par metálico categoria 6 ligando os pontos das 
estações de trabalho ao rack do devido site, descrito na tabela do sub-item 14.3 de infraestrutura. 

Instalação de forma estruturada em racks de piso ou parede, para as conexões metálicas e ótica distribuída 
em diversos sites, com os seus pacth-panel, switch e os guias de cabos horizontais, afim de atender a 
demanda deste edital e possíveis solicitações futuras. 

O Sistema de cabeação será baseado em cabos UTP (Unshielded Twisted Pair), de 4 pares, categoria 6 e 
padrão de conectorização EIA/TIA 568-A. Estes cabos serão lançados através da infra-estrutura descrita, da 
seguinte forma: Partindo dos centros de fiações existentes e a serem instalados, sairão os cabos UTP Cat. 6 e 
o cabo de fibras óticas do tipo multímodo 4FO, que seguirão através de eletrodutos PVC até atingir os locais 
dos pontos. 

Todos os cabos UTP serão terminados em patch panels instalados em Rack, deve ser provido organizadores 
de cabos e identificação dos cabos UTP no rack. Na extremidade da estação de trabalho serão fixados 
conectores RJ-45 fêmea instalados em tomadas de uma ou duas posições. Em cada uma das tomadas será 
instalado um adapter cable RJ-45 para conexão com os terminais. 

A interligação entre os sites é realizada através de cabos de fibra óptica do tipo multímodo 4FO com 
terminações em distribuidores óticos. 

 

14.3 Encaminhamento 
 

Toda localização dos pontos a serem instalados, constam em plantas disponíveis em meio impresso na 
licitação para cópia quando da visita técnica, os novos pontos serão instalados nos ambientes atualmente 
descritos como se segue: 



Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, incluindo localização dos ambientes em plantas devem ser dirimidos na 
visita técnica, após a qual a empresa assume possuir o total conhecimento de todos os detalhes do projeto 
solicitado. 

Poderão ser realizadas mudanças de localização de pontos em um mesmo ambiente ou site, de acordo com a 
conveniência da Instituição, durante a execução do serviço, bem como mudanças de encaminhamento por 
motivos de viabilidade técnica, caso se julgue necessário para a manutenção da qualidade do serviço. 

Na rede de dutos externos serão utilizados dutos de PVC e galvanizados enterrados, em bitolas e dimensões 
proporcionais à quantidade de cabos ópticos neles instalados. Para a distribuição interna, utilizaremos 
canaletas de PVC, eletrodutos de PVC e galvanizados com as devidas conexões apropriadas, para a 
passagem dos cabos UTP Cat. 6. 

Serão utilizados acessórios específicos da linha, tais como conduletes, luvas, reduções, cotovelos, caixas de 
passagens, e etc., a fim de garantir o perfeito resultado estético da instalação. 

 

14.4 Descrição dos materiais e serviços 
 

Para a instalação da rede, como referência deve ser obedecida a especificação a seguir para materiais e 
serviços 

14.4.1 Cabo Par Trançado (UTP) 

Cabo par trançado não blindado (UTP), condutores sólidos de cobre, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC 
não propagante à chama, categoria 6 conforme os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2; características 
elétricas garantidas pelo fabricante para frequências de até 250MHz.Cabos: Cabo metálico - UTP (Unshielded 
Twisted Pair), de 4 pares, categoria 6. 

14.4.2 Conector RJ-45 fêmea 

Conector RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568A, categoria 6, atendendo a norma 
ANSI/TIA/EIA-568B.2. 

14.4.3 Painel de Passagem (Patch-Panel) 

Painel de passagem de 24 portas montado em rack de 19”, categoria 6, obedecendo aos requisitos da norma 
ANSI/EIA/TIA 568 B.2; conectores frontais RJ-45, 8 vias, em níquel revestido com camada de ouro, pinagem 
T568A; terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 
AWG; painel frontal construído em chapa de aço com 1,5mm de espessura, proteção contra corrosão, pintura 
resistente a riscos, acabamento em epóxi na cor preta e identificação numérica das portas; suporte traseiro 
para braçadeiras; 1U de altura; área disponível  para identificação telefonia/lógica. 

14.4.4 Patch-cables 

Terão 1,50m mínimo de comprimento com conectores RJ-45 M8v, pinagem T568A em ambas as extremidades; 
confeccionado com cabo par trançado não blindado (UTP), de 4 pares, condutores extra flexíveis de 24 AWG, 
capa externa de PVC, certificado para categoria 6, atendendo às especificações ANSI/TIA/EIA-568B.2. Para 
IDC os patch-cables serão idênticos com duas vias, uma ponta com RJ45 e a outra com IDC100, 2 vias. 

14.4.5 Adapter cables 

Terão 2,50m de comprimento; conectores RJ-45 (macho, 8 vias), pinagem T568A, protegidos por capas 
plásticas em ambas as extremidades; confeccionado com cabo par trançado não blindado (UTP) categoria 6, 
4 pares, condutores extra flexíveis de 24 AWG; capa externa de PVC; certificado para categoria 6, atendendo 
às especificações ANSI/TIA/EIA-568B.2. 

14.4.6 Caixa de tomadas 



Serão para uso aparente com uma ou duas posições, corpo em termoplástico  de alto impacto e não 
propagante à chama ((UL 94 V-0), compatíveis para todos os conectores M8v. 

14.4.7 Espelho para tomada de parede simples (4x2) com suporte para 2 conectores 

Espelho para tomada de parede simples ( 4”A x 2”L), em material termoplástico, cor cinza, com tiras de 
identificação, fixado à parede através de parafusos, suporte para até dois conectores de encaixe; fornecido 
com, pelo menos, um conector de encaixe RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568A, 
categoria 6, atendendo a todas as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2. Deverão ser fornecidos 
todos os acessórios necessários à montagem da tomada, incluindo parafusos, adaptadores (se necessários) e 
módulos acopladores cegos em número suficiente para ocupar todos os encaixes do espelho não utilizados. 

Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários à montagem da tomada, incluindo parafusos, 
adaptadores (se necessários) e módulos acopladores cegos em número suficiente para ocupar todos os 
encaixes do espelho não utilizados. 

14.4.8 Rack 

Rack padrão 19”, de fechado com chave, de chão, de altura de 32U x 570mm acomodando os componentes 
necessários: patch-panel, organizador de cabos horizontal, régua de tomadas e os equipamentos de rede. O 
rack deverá ter estrutura modular composta de colunas, travessas superiores e base inferior com fixação no 
piso; confeccionado em chapa de aço de 3 mm, acabamento em pintura epóxi e proteção anticorrosão. 

14.4.9 Guias de cabo horizontais padrão 19” 

Guia de cabo Horizontal, fechado, 1U de altura, padrão 19 polegadas, estrutura em aço com acabamento em 
pintura epóxi na cor preta; 

14.4.10 Régua elétrica 

Régua elétrica com pelo menos 6 (seis) tomadas tripolares (2P + T), padrão 19”. 

Deverão ser fornecidos todos os componentes (parafusos, porcas, etc) necessários para a fixação dos 
equipamentos, bem como para a montagem de acessórios na quantidade máxima suportada pelo rack. 

14.4.11 Lançamento de cabo metálico (UTP) 

O lançamento, vertical ou horizontal, de cabo UTP, será através de infraestrutura composta por eletrodutos ou 
eletrocalhas e caixas de passagens. 

14.4.12 Montagem de tomada lógica 

Crimpagem do cabo UTP em Jack RJ-45 com terminais IDC 110, obedecendo ao padrão T568-A; encaixe no 
espelho e fixação da tomada. 

14.4. 13 Montagem de patch-panel 

Conectorização do cabo UTP nas terminações IDC 110, obedecendo ao padrão T568-A. Os cabos deverão 
ser fixados na parte traseira do patch-panel, organizados em feixes, através de braçadeiras plásticas. 

14.4.14 Certificação metálica 

Terminados os serviços de reestruturação, todos os pontos refeitos e os novos dos ambientes da Rede 
deverão ser certificados ao nível de cada tomada. Devem ser analisadas, por equipamento de medição (field 
tester) que atenda o nível de precisão IIe (TIA/EIA-568-B), para cada canal, as seguintes propriedades: 



metragem, mapa de fiação (wire-map), atenuação,  NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, perda de retorno 
(RL), ACR e PSACR. 

Todos os itens devem atender às exigências estabelecidas pela EIA/TIA para Categoria 6, padrão T568-A, 
para frequências de até 250 MHz. Os segmentos de testes incluirão cabos de ligação ("patch-cords") e painéis 
de passagem (“patch-panels”), desde o conector RJ-45 do computador até o conector RJ-45 da estação. 

Deverá ser fornecida documentação associando a porta do patch-panel ao ponto de rede, as suas 
identificações e localizações. E deverão ser entregues projetos “As Built” em CAD, com anotação dos locais 
de abrangência das instalações e dos encaminhamentos dos cabos, e tabela com os dados da Certificação 
contendo, pelo menos: tipo e localização dos cabos utilizados na confecção da rede, tabelas das medições 
efetuadas em cada tomada. 

Todos os testes devem ser realizados de forma bi-direcional e, num mesmo relatório, devem constar os laudos 
das duas extremidades do ponto testado. Todos os pontos devem permitir uma banda passante mínima de 
250 Mhz, a nível de canal. 

14.4.15 Montagem de rack 

Instalação de todos os acessórios e equipamentos, tais como: patch-panel, concentrador (hub), guias de cabo 
e régua elétrica. Instalação dos patch-cords, interligando os pontos ativos do patch-panel para o concentrador, 
utilizando as guias de forma a garantir a melhor organização dos cabos e facilitar posteriores manutenções. 

14.4.16 Identificação de cabo metálico 

Todos os pontos e painéis da rede serão identificados com anilhas padrão Hellerman nos cabos e etiqueta 
adesiva plastificada de 9mm ou 12mm, de acordo com a norma EIA/TIA 606, fixados nos seguintes pontos: 
frente do patch-panel (fita adesiva plástica de 9mm), término do cabo no fundo do patch-panel (anilhas padrão 
H050 em suporte AT1) e chegada na tomada (anilhas padrão H050 em suporte AT1). 

Nos espelhos das tomadas serão feitas as identificações, com etiqueta adesiva plástica de 9 mm, na janela 
transparente, própria para este fim. Os links da rede e ligações entre switch serão identificados com anilhas 
padrão Hellerman, de acordo com a norma EIA/TIA. Cada componente da rede deverá ter um identificador 
único, em conformidade com a norma EIA/TIA 606. 

14.4.17 Cabo Óptico Multimodo uso interno/externo 

Fibras do tipo multimodo, com núcleo de 62,5 revestidas em acrilato - diâmetro 0,250mm, revestimento das 
fibras em termoplástico pigmentados em cores e resistentes à propagação de chama - diâmetro 0,9mm, 
núcleo: 4 fibras reunidas helicoidalmente - diâmetro 2,4mm, elemento de tração em feixes de aramida 
distribuídas no núcleo, revestimento externo em termoplástico resistente a intempéries e à propagação de 
chama, classe LSZH, na cor laranja - diâmetro, projetado, fabricado e fornecido atendendo padrão ISO 9001. 

14.4.18 Lançamento de cabo ótico 

Lançamento de cabo ótico através de infraestrutura própria, interligando o rack principal às demais 
concentrações existentes. Deverão ser observadas as limitações de curvatura e carga às quais o cabo pode 
ser submetido. 

14.4.19 Emenda Ótica 

Emenda de fibra ótica através de fusão por descarga elétrica. Em cada emenda deverá ser aplicada luva de 
proteção de 40 ou 60mm. O equipamento deverá inspecionar, após a fusão, o ângulo de clivagem, erros de 
emenda e estimativa de perda, devendo o limite desta última ser, para fibras multimodo, de 0,05 dB. Os 
procedimentos de emenda ótica deverão ser acompanhados por técnico de TI do IFBA. 

14.4.20 Distribuidor Ótico 



Seguindo aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568C.3, uso interno e instalação em racks ou brackets, para 
cabeamento vertical ou primário, em salas ou armários de distribuição principal, na função de administração e 
gerenciamento de backbones óticos, ou para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de 
telecomunicações (cross-connect), na função de distribuição de serviços em sistemas ópticos horizontais. 

As condições e locais de aplicação são especificados pela norma ANSI/TIA/EIA-569 - Pathway and Spaces 
Possibilita a aplicação em sistemas tradicionais com emenda por fusão utilizando uma bandeja de emenda 
e/ou com terminação direta (conectorização em campo ou cabos pré-conectorizados) seguindo o padrão de 
placas LGX®. Altura de 1U, largura de 19”, acabamento em pintura epóxi e proteção anti-corrosão, cor preto, 
compatível com os conectores .LC, MT-RJ, SC, ST e FC, e com as fibras óticas Multmodo(50 e 62,5 mm ) 

14.4.21 Certificação Ótica 

Devem ser analisadas, por equipamento de medição (field tester) que atenda o nível de precisão IIe (TIA/EIA-
568-A-5 ou TIA/EIA-568-B-2), para cada fibra, as seguintes propriedades: metragem, atenuação máxima 
(dB/Km) e perda de retorno, para comprimentos de onda de 850 e 1310nm, devem ser testada para todos os 
links a conexão para conexões Ethernet a 1Gbps. Todos os itens devem atender às exigências estabelecidas 
pela EIA/TIA 568-B. Deverá ser entregue relatório em meio magnético e em papel encadernado contendo o 
resultado detalhado de todos os testes. Os procedimentos de certificação deverão ser acompanhados por 
técnico de TI do IFBA. 

14.4.22 Identificação ótica 

Os links da rede e ligações entre switch serão identificados com anilhas padrão Hellerman nas fibras, cordões 
e extensões, e etiqueta adesiva plástica 9mm ou 12mm fixados nos FOBs e DIOs, de acordo com a norma 
EIA/TIA. Cada componente da rede deverá ter um identificador único, em conformidade com a norma EIA/TIA 
606. 

14.4.23 Centro de Concentração 

Devera ser em rack padrão 19" (dezenove polegadas), fechados, com porta com visor em  acrílico e chaves.  
Deverão ter capacidade para agrupar todos os itens de instalação de rede (patch-panel, organizador de cabos 
horizontal, régua de tomadas) e os equipamentos de rede. 

14.4.24 Certificação e Testes 

Todos os componentes da cabeação, após sua instalação serão testados e certificados com o uso de 
equipamentos do tipo CABLE SCANNER, fornecido pela executora do serviço. Serão fornecidos, como 
resultado desta certificação, relatórios contendo o laudo de aferição de cada segmento instalado para 
utilização no futuro, em procedimentos regulares de medição da cabeação. 

A certificação de categoria 6 consiste nos testes específicos de NEXT, wire map, comprimento, impedância, 
atenuação, capacitância e resistência loop, que serão realizados pelo equipamento em cada segmento UTP. 
Os produtos categoria 6 são testados e certificados para atender a taxas de transmissão de até 1 Gbps com 
comprimento máximo de 100 metros por segmento, de acordo com a norma EIA/TIA 568. 

Todos os componentes do links ópticos, após sua instalação serão testados e certificados com o uso de 
equipamentos do tipo POWER METER, fornecido pela executora do serviço, a fim de verificar a qualidade do 
sinal. 

14.5 Garantia 

A fornecedora do serviço deverá assegurar uma garantia de ao menos 5 (cinco) anos contra defeitos de 
fabricação do cabeamento, bem como de 12 (doze) meses para toda a infra-estrutura implantada, modificada, 
adaptada e aproveitada (incluindo Racks, dutos, passagens e patch-panels pré-existentes aproveitados na 
execução do serviço) e todos os  serviços realizados. 

 

15. PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
15.1 Pintura em parede interna / externa com tinta látex acrílica 



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 forro, serão aplicadas 02 (duas) demãos de tinta: 

 PVA látex para interior, sobre duas demãos de massa acrílica e selador à base de PVA látex ou acrílico, 
nos locais e cores especificados no projeto arquitetônico e planilha orçamentária. Todos os materiais serão de 
primeira qualidade. 

 Acrílica para exterior, 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. 

 
15.2 Pintura 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. 
 
15.3 Pintura em tinta esmalte brilhante 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. 

15.4 Pintura em verniz para peças de madeira (três demãos) 

Para a aplicação do verniz deve-se verificar as condições da madeira que, por sua vez, deve estar seca, 
isenta de óleos, graxa, sujeira, resinas exsudadas, resíduos de serragem e outros contaminantes. 

As esquadrias submetidas ao acabamento de verniz não devem estar sujeitas ao tempo e as peças devem 
ser protegidas logo após a sua colocação para não serem manchadas com outros materiais utilizados na obra. 
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

O preparo da superfície deve ser feito 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 superfície no sentido das fibras e remove-se o pó por escovamento e/ou pano embebido 
em aguarrás. 
 
Aplica-se uma demão de selador para madeira, diluído conforme recomendações do fabricante e, depois de 
seco, lixa-se levemente a superfície, eliminando o pó. Faz-se a calafetagem dos furos existentes. 
 
Então, deve-se aplicar a primeira demão de verniz diluído conforme orientação do fabricante, espera-se 12 a 
24 h e lixa-se levemente, eliminando-se o pó. Aplica-se a segunda demão e depois a terceira. O acabamento 
final deve ser uniforme, regular, sem falhas ou imperfeições. 
 

15.5 Impermeabilização de coberturas planas (lajes) 

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 
pelo 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, no traço 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. 

15.6 Impermeabilização interna para reservatórios 

Execução de impermeabilização interna de reservatórios de água, utilizando manta asfáltica com armadura de 
filme de polietileno. Deverão ser obedecidas rigorosamente as recomendações das normas e especificações 
regulamentadoras existentes. 

As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas. 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, traço 1;3, com caimento mínimo 1% em direção aos ralos. 
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A colagem e as emendas das mantas serão feitas com maçarico a gás e com sobreposições das mantas de 
10 cm. Aplicar a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e aditivo 
impermeabilizante. O reservatório deverá ser preenchido com água por um período de 7 dias, para que 
possíveis falhas possam aparecer. Faz-se o tratamento de fissuras, chumbamento de ralos e ninhos de pedra. 

15.7 Impermeabilizante para calha 

Execução de impermeabilização de calhas e jardineiras através de aplicação de manta asfáltica. Deverão ser 
obedecidas rigorosamente as recomendações das normas e especificações regulamentadoras existentes. As 
superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas. A superfície já deverá ter 
o caimento recomendado, cantos e quinas arredondados, ralos colocados e rasgos para embutir as bordas. 

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, traço 1:3, com caimento necessário e espessura 
de mínima de 2 cm. 

Será aplicada a pintura primária (primer), usando-se trinchão ou rolo de pêlo de carneiro, deixando a 
superfície secar de 1 a 3 horas. A manta asfáltica será estendida sobre toda a superfície. As emendas das 
mantas serão feitas com maçarico a gás com sobre posição das mantas de 10 cm. 

15.8 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. 

 
16. FORROS 

 
16.1 Placa de gesso pré-moldada, encaixe macho-fêmea, dimensões de 60 x 60 cm ou 65 x 65 cm 

Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, a ser utilizado para fechamento de tetos. A 
base de sustentação poderá ser a parte inferior de lajes ou a estrutura da cobertura. Para o arremate de 
encontro entre o forro e a parede deverão ser instaladas, na parede, peças apropriadas de acabamento. O 
forro deverá ser pintado. 

Uso de mão de obra especializada.  Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Deverá ser 
marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis entre as 
paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das 
placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios 
ou arame galvanizado.   

As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras e, na face não exposta, deverá ser 
executado um rejuntamento com pasta de gesso e fios de sisal (juta cardada).  Deverá ser aplicado um 
material isolante, como malha inteiriça de fibra (tela de juta) ou um cartão especial (papel japonês), em ambas 
as faces, ou uma camada de lã de vidro ou outro material apropriado, na parte superior da placa, para 
aumentar o grau de isolamento acústico do forro. Na face aparente, o rejuntamento deverá ser feito com pasta 
de gesso. A superfície aparente deverá estar lisa e sem irregularidades, pronta para receber a pintura. 

17. ARREMATE 

 
17.1 Rodapé de granito cinza Corumbá Polido, altura de 7,0 cm, argamassa no traço 1:2:8 
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Assentamento de rodapé de granito com argamassa no traço de 1:2:8. Deverão ser planas, sem trincas ou 
deformações e ter textura uniforme. A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. 
Poderá ser executado o rejuntamento dos espaços entre as peças do rodapé, rodapé e piso e rodapé e 
parede, com uma massa plástica de cimento, de cimento branco ou de cimento branco com pigmento colorido, 
de modo a obter a cor desejada. 

Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Somente após o 
assentamento do piso, deve ser fixado na parede com argamassa. As peças serão assentadas na parede, 
niveladas e alinhadas, com auxílio de um fio flexível, estirado horizontalmente na altura do rodapé e distante 
da parede na medida equivalente à espessura da peça e da camada da argamassa de assentamento. 

Quando assentados com argamassa mista de cal hidratada, as peças deverão ser previamente molhadas. 
Entre as peças deverão existir juntas com espaçamento entre 1 mm e 3 mm. Após o assentamento, as peças 
de mármore serão limpas de qualquer resíduo da argamassa. 

17.3 Soleiras de granito cinza Corumbá polido, e=2,0cm e L=15 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. 

17.4 Peitoril em granito cinza Corumbá polido, e=2,0cm e L=15,0 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. 

17.5 “Canto fácil” em cantoneira de alumínio 1”x1” ou PVC 

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

17.6 Rodapia (5x2 cm) e Rodassaia (6x2 cm) em granito cinza Corumbá, e=2,0cm 

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. 

18. DRENAGEM 

18.1 Escavação de vala para assentamento de tubos, manilhas e caixas 

Escavação manual e apiloamento de fundo para execução de caixa de inspeção e colocação das manilhas. 
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. O 
escoramento da escavação será formado por tábuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com 
seções dimensionadas para os esforços que irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerá da 
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das 
estroncas dependerá da resistência das tábuas utilizadas e da profundidade da escavação. Executar o 
apiloamento do fundo da caixa, utilizando-se maço de 30 kg. 

18.2 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente com maço de até 30 kg 

Colocação de camada de brita em vala, de modo a melhorar a regularização do terreno e apoio da tubulação. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Deverá ser lançada no fundo da vala uma 
camada de brita 3 e 4 para nivelar o terreno. Em seguida, será apiloada com maço de até 30 kg. 

18.3 Lastro de areia 

Colocação de camada de areia em vala, de modo a melhorar a regularização do terreno e apoio da tubulação. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Deverá ser lançada no fundo da vala, uma 
camada de areia grossa que será distribuída uniformemente por toda a vala. 

18.4 Lastro de concreto para caixa de inspeção em alvenaria, espessura de 10 cm 

Execução de lastro de concreto simples no fundo da vala escavada para construção de caixa de inspeção em 
alvenaria. Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Deverá ser preparada e lançada no fundo da caixa, uma camada de concreto simples com espessura de 10 
cm fck > 10 MPa, que será distribuída uniformemente. 

18.5 Ralo hemisférico de Ø = 4” 

Colocação de ralo hemisférico, utilizado em rede de águas pluviais. Este elemento deve ser resistente às 
intempéries e aos ataques de agentes agressivos. Deverá possuir proteção anticorrosiva. 

Deve-se observar a posição do ralo para que a declividade no piso lance as águas na direção do mesmo. Uso 
de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
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Colocar o ralo na abertura, fazendo-se a ligação com o condutor vertical que possui acoplamento destinado 
ao encaixe deste elemento. Executar o preenchimento dos espaços vazios entre o ralo e a superfície de 
contato com material apropriado, finalizando o assentamento. 

18.6 Tubo de queda em tubo de PVC branco de 100 mm 

Instalação de tubos de PVC para captação de águas pluviais provenientes das calhas das coberturas. Estes 
tubos descerão pela parede, fixados com braçadeiras e encaminharão as águas pluviais até a caixa de 
inspeção. Deverão ser usadas curvas para mudança de direção. Uso de mão de obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

18.7 Tubos de PVC branco de 100 mm e 150 mm 

Assentamento de tubo de PVC rígido cor branca para a drenagem pluvial, juntas soldadas. O traçado e 
diâmetro das tubulações devem seguir rigorosamente o previsto no projeto executivo. As declividades 
constantes do projeto deverão ser sempre respeitadas. As tubulações assentadas sob os pisos deverão ser 
executadas antes das alvenarias. 

O adesivo empregado na união não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente, ele 
origina um processo de dissolução do material. Não aplicar o adesivo para preencher espaços ou fechar furos 
da tubulação. 

Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em uso.  Uso de 
mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Verificar inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estão perfeitamente limpos, e por meio de 
uma lixa tirar o brilho das superfícies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da ponta do outro 
tubo), para melhorar a condição de ataque do adesivo.   

Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que poderiam 
impedir a posterior ação do adesivo. Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. 
Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. 

Encaixar as extremidades rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa, e remover o 
excesso de adesivo. Observar se o encaixe está bastante justo, de modo a consolidar a soldagem por 
pressão. 

18.8 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. 

18.9 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 a:3. Lançar 0,50 m³ de brita nº 3, formando um lastro na base da caixa. 

 

19. PAISAGISMO / URBANISMO 

 
19.1 Passeio em concreto com acabamento desempenado 

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 0,05 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. 

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. 

19.2 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 1:4. 

19.3 Pavimentação em paralelepípedo sobre coxim de areia com rejunte de argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3 

Colocação de paralelepípedos sobre coxim de areia para pavimentação de área externa. Uso de mão de obra 
especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Sobre o leito devidamente 
compactado e drenado distribui-se uma camada de areia grossa com 10 cm de espessura. 

Os paralelepípedos são assentados obedecendo ao abaulamento estabelecido no projeto. As juntas dos 
paralelepípedos de cada fiada devem ser alternadas em relação às fiadas vizinhas. Após assentados, os 
paralelepípedos devem ser comprimidos com um rolo compressor do tipo de 3 rodas de ferro, de 10 a 12 
toneladas. Nas curvas, a compressão é feita do bordo interno para o externo. O rejuntamento deverá ser 
realizado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
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19.4 Preparo de terreno com terra vegetal 

Aplicação de terra vegetal adubada em toda área de abrangência do projeto, visando atingir o nivelamento 
desejado e atender às especificações de plantio das espécies vegetais a serem utilizadas. O espalhamento de 
terra vegetal só deve ser executado após a limpeza da área a ser trabalhada (capinação, erradicação de 
ervas, coroamento etc.). 

A terra vegetal a ser empregada deve ser de boa qualidade, rica em matéria orgânica, isenta de pedregulhos 
e raízes. Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

A terra vegetal deverá ser espalhada manualmente, com altura mínima de 0,10 m, utilizando-se ferramentas 
apropriadas. 

19.5 Plantio de grama tipo “Batatais” em placas 

Aplicação de placas no terreno por justaposição, sendo em seguida submetidas a processo de compressão 
por zonas, após o que, serão recobertas por camada leve de terra vegetal previamente adubada, com farta 
irrigação posterior. 

Cuidados preliminares no preparo da terra, fornecimento das mudas, umedecimento e plantio da grama. 
Deverão ser indicadas as "espécies vegetais" a serem aplicadas, previamente estabelecidas no projeto 
paisagístico. A terra vegetal deverá ser isenta de elementos que possam dar origem a outros tipos de 
vegetação. 

Cuidados especiais com os sistemas de irrigação e drenagem, evitando-se a saturação do solo, quando na 
molhação. O reaproveitamento de camadas superficiais (camada orgânica de boa qualidade) de cortes e 
aterros deverá possuir espessura mínima de 0,30 m, quanto houver movimento terra na obra, sendo 
depositada em locais previamente escolhido para posterior utilização. 

É fundamental os serviços de limpeza e manutenção da área gramada. Após 30 dias do plantio, deverá ser 
adubada quimicamente com NPK na proporção de 10g/m². Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Após o nivelamento aplica-se a terra vegetal numa camada mínima de 0,02 m de espessura, observando que 
a cota final do terreno deverá ficar 0,02 m abaixo da cota do meio fio ou outro ponto referencial existente. 
Preparado o solo, colocar passarelas de tábuas largas ou folhas de compensado, por onde transitarão os 
carrinhos transportando as placas de grama, para que não haja pisoteio nem formação de trilha sobre a terra 
já nivelada. 

Sobre as passarelas é que deverão trabalhar os plantadores. O plantio das placas deve ser iniciado no 
extremo final da área em ajardinamento, com os plantadores caminhando de costas e em direção ao ponto de 
início do jardim. Assim possibilita um trabalho mais rápido e perfeito, tanto pela facilidade de movimentos 
como pelo ótimo campo visual da área plantada. 

 As placas são postas unidas, sem nenhuma superposição. Onde houver contornos de canteiros ou passeios, 
as placas são recortadas após a colocação, utilizando para isso uma faca bem afiada. 

Executar o umedecimento das placas para facilitar a moldagem no solo. Feito o estiramento das placas no 
solo, para assentá-las, é preciso batê-los com um soquete de madeira com base quadrada. Compactadas as 
placas, cumpre recobrir toda a superfície do gramado com fina camada de terra adubada peneirada, com 
espessura de 2 cm. Em seguida, aplica-se uma rega abundante tal como chuveiro fino sobre toda a área. 

 

20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

20.1 Alçapão em chapa de ferro galvanizado, nº 16, de 70x70 cm 
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Colocação e acabamento de alçapão ferro galvanizado nº 16 com guarnição e alça para cadeado para 
fechamento da visita do reservatório. Deverão ser observados o prumo e o alinhamento do alçapão. A folga 
entre o alçapão e o vão deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma. 

Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento dos alçapões. Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

20.2 Portinhola para visita (das áreas das lajes) de 60x60 cm em chapa de alumínio 

Colocação e acabamento de portinhola em chapa de alumínio com guarnição e alça para cadeado para 
fechamento da visita a área de barrilete. Deverão ser observados o prumo e o alinhamento. A folga entre a 
portinhola e o vão deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma. 

Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento dos alçapões. Uso de mão de obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

20.3 Escada de marinheiro 

Confecção de escada de marinheiro com perfis tubulares de aço galvanizado de Ø=1,5” colocadas em 
paredes de alvenaria.  Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI). 

Chumbar a escada na parede através de grapas metálicas distantes 1,50 m, utilizando argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:2. 

20.4 Bancada e Balcão em granito cinza Corumbá, 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. 

20.5 Logo e letreiros em aço escovado (fachada do CTR e testeira da guarita) 

Deverá ser fornecida e instalada logo e letreiros em aço escovado na configuração e dimensões conforme 
projeto, com e = 5cm, a ser fixada por bucha, na fachada. 

A fixação se dará após finalização dos serviços de pintura das fachadas. Verificar configuração em 
detalhamento do projeto arquitetônico. 

20.6 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. 

 

21 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

21.1 Despesas específicas da administração local da obra 

 

Este item é composto de: engenheiro civil residente, encarregado de obras, material de escritório, ensaios 
tecnológicos, betoneira, andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estão autorizados a 
estabelecer contatos com a FISCALIZAÇÃO. 



  
O engenheiro civil residente 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. 
 
 

 

 



OBRA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA
LOCAL CAMACAN BASE SINAPI 05/18

BDI 25,22%
VALOR DA OBRA (R$)

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.826,50
1.1 Comp. IFBA Taxas e emolumentos un 1,00 7.118,96 7.118,96
1.2 73822/002 Raspagem e limpeza mecanizada do terreno m² 2.760,00 0,65 1.797,09

1.3 93207
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos

m² 8,00 813,26 6.506,10

1.4 93208
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, incluso prateleiras

m² 19,00 640,01 12.160,27

1.5 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

m² 18,00 444,34 7.998,12

1.6 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não incluso mobiliário

m² 8,00 764,78 6.118,23

1.7 41598 Ligação provisória de luz e força un 1,00 1.681,72 1.681,72
1.8 Comp. IFBA Ligação provisória hidrossanitária un 1,00 1.390,10 1.390,10
1.9 Comp. IFBA Mobilização e desmobilização un 1,00 4.812,78 4.812,78
1.10 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizada m² 3,60 352,78 1.270,02

1.11 74077/002 
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

m² 560,00 5,31 2.973,12

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 62.840,15
2.1 72961 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m² 2.760,00 1,59 4.389,05
2.2 Comp. IFBA Material de empréstimo inclusive transporte m³ 552,00 94,20 52.000,27

2.3 74153/001 
Espalhamento mecânico de material de 1ª categoria com 
motoniveladora.

m³ 552,00 0,28 152,06

2.4 74005/002 
Compactação mecanizada com controle GC>= 95% com 
motoniveladora.

m³ 204,00 6,52 1.330,84

2.5 74010/1
Carga e descarga mecânica de solo, utilizando camilhão basculante 
6m³ e pá carregadeira sobre pneus

m³ 690,00 2,10 1.451,50

2.6 95288
Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito 
natural, DMT 600 a 800 m

m³ 690,00 5,10 3.516,43

3 FUNDAÇÃO 77.628,75

3.1 96525
Escavação mecanizada de vala para VIGA BALDRAME, com previsão 
de fôrma. 

m³ 42,00 36,40 1.528,81

3.2 96521
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou SAPATA, com 
previsão de fôrma.

m³ 168,36 39,54 6.657,47

3.3 93381 Reaterro mecanizado de valas com compactação m³ 172,02 9,29 1.598,24

3.4 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.

m³ 19,64 324,85 6.379,99

3.5 74157/004 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 32,22 118,00 3.802,06

3.6 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 32,22 419,57 13.518,61

3.7 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 32,22 34,31 1.105,44

3.8 96535
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para SAPATA, em 
chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 40,32 133,83 5.396,04

3.9 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para VIGA 
BALDRAME, em chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 223,60 70,88 15.849,77

3.10 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 
mm-montagem

kg 323,93 14,20 4.599,62

3.11 96544
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 
mm-montagem

kg 6,84 12,08 82,65

3.12 96545
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 8 
mm-montagem

kg 776,09 11,37 8.823,81

3.13 96546
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 10 
mm-montagem

kg 220,89 9,24 2.041,22

3.14 96547
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 
12,5 mm-montagem

kg 43,47 8,13 353,26

3.15 96548
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 16 
mm-montagem

kg 789,48 7,46 5.891,77

4 SUPERESTRUTURA 199.087,33

4.1 92874
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas. 

m³ 113,22 30,29 3.429,39

4.2 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 10 mm.

m² 193,66 114,92 22.255,95

4.3 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada 
plastificada e = 10 mm. 

m² 302,30 82,91 25.062,24

4.4 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 10 mm. 

m² 511,70 30,08 15.390,28

4.5 90997
Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco 
(reservatório)

m² 64,40 19,25 1.239,42

4.6 74202/001
Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm 
lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento 
eapr.3x) e ferragem negativa

m² 18,92 78,15 1.478,54

4.7 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 113,22 419,57 47.503,95

4.8 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 113,22 34,31 3.884,47

ANEXO III - ITEM 01: CAMACAN

1.560.195,59
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

4.9 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 
5,0 mm - montagem. 

Kg 719,08 14,29 10.273,56

4.10 92776
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
6,3 mm - montagem. 

Kg 72,54 9,95 722,11

4.11 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
8,0 mm - montagem. 

Kg 567,93 8,89 5.049,07

4.12 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
10,0 m m - montagem. 

Kg 530,35 7,74 4.104,02

4.13 92779
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
12,5 m m – montagem.

Kg 716,22 7,20 5.156,71

4.14 92780
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
16,0 m m - montagem. 

Kg 1.864,26 6,74 12.558,76

4.15 92882 Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm – montagem (Laje) Kg 642,24 12,15 7.800,59
4.16 92883 Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm – montagem (Laje) Kg 1.663,29 11,36 18.890,06
4.17 92884 Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm – montagem (Laje) Kg 871,47 9,15 7.976,79
4.18 92885 Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm – montagem (Laje) Kg 791,28 7,98 6.311,43

5 PAREDES E PAINÉIS 60.264,59

5.1 87471
Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado 
com argamassa traço 1:2:4 (cimento, areia e arenoso)

 m² 824,15 46,03 37.934,98

5.2 93186 Verga e contraverga moldada “in loco” em concreto m 122,30 64,86 7.932,58

5.3 79627
Divisória sanitária em granito cinza corumbá, espessura 3cm, 
assentada com argamassa, no traço 1:3,conforme detalhamento 
arquitetônico

m² 23,14 622,17 14.397,03

6 COBERTURA 86.086,31

6.1 94207
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, espessura 6mm, 
incluindo acessórios, excluso madeiramento

m² 454,72 44,54 20.252,84

6.2 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não 
aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de 
fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 454,72 21,70 9.867,35

6.3 Comp. IFBA Rufo em concreto armado, larg.=40 cm, e=3cm m 52,02 32,53 1.692,02
6.4 Comp. IFBA Calha mista de alvenaria e concreto,conforme projeto m² 120,32 67,70 8.145,91
6.5 94223 Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, e=6mm m 58,47 58,38 3.413,21

6.6 Comp. IFBA
Claraboia em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 89,50 424,21 37.966,35

6.7 Comp. IFBA
Marquise em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 10,50 373,63 3.923,08

6.8 96113 Forro de gesso, e=1,2cm, inclusive fixação com arame m² 23,02 35,86 825,54
7 ESQUADRIAS 41.831,18

7.1 ESQUADRIAS EM MADEIRA

7.1.1 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,80x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com 
maçaneta tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Porta P1

Unid 6,00 782,01 4.692,05

7.1.2 Comp. IFBA

Porta industrializada em madeira certificada lisa com visor de vidro na 
vertical, medindo 0,90x2,10m (uma  folha) com caixa, alizar e 
ferragem, incl. fechadura com maçaneta tipo alavanca em latão 
cromado ou zamac - Porta P2

Unid 6,00 816,37 4.898,21

7.1.3 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,60x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com 
maçaneta tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Guarita

Unid 1,00 724,81 724,81

7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.2.1 Comp. IFBA
Esquadria em alumínio  anodizado natural, linha 25, incl. ferragens, de 
acordo com o projeto arquitetônico 

m² 57,71 227,76 13.143,83

7.2.2 91341
Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - sanitários - 
Porta P4

m² 8,82 439,04 3.872,36

7.2.3 Comp. IFBA
Porta em vidro temperado 10mm, medindo 1,60x2,10m (duas folhas), 
incl. Ferragens e acessórios, conforme proj. e especif. - Porta P3

Unid 1,00 3.869,62 3.869,62

7.2.4 94805
Porta 80x210cm, de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 
fixação com parafusos, inclusive vidros - Guarita

Unid 1,00 731,01 731,01

7.2.5 Comp. IFBA
Painel em esquadria fixa de vidro temperado 8mm fumê e montantes 
em alumínio 

m² 19,31 509,26 9.833,84

7.2.6 94569
Janela de alumínio maxim-ar 60x40 cm, fixação com parafuso sobre 
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. - 
Guarita

m² 0,24 272,76 65,46

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS 3.003,32

8.1 91306
Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de 
acabamento médio

un 12,00 107,57 1.290,87

8.2 74046/002 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro un 8,00 42,87 342,99

8.3 Comp. IFBA
Mola aérea tipo hidráulica na cor prata, para porta de madeira, 
conforme especificação

un 8,00 171,18 1.369,46

9 VIDROS 13.602,63
9.1 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm m² 53,07 181,69 9.642,17
9.2 85004 Vidro fantasia m² 4,64 166,52 772,67

9.3  74125/002
Espelho cristal (e=4mm), com moldura em alumínio e compensado 
(e=6mm) plastificado e colado

m² 5,48 581,71 3.187,79
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

10 REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES E TETOS) 97.469,09

10.1 87879
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 1.068,94 3,74 4.002,05

10.2 87882
Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, traço 1:3

 m² 439,90 4,83 2.126,18

10.3 87529
Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa de 
cimento, areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 525,48 35,92 18.877,52

10.4 87530
Massa única em tetos, espessura 25mm, com argamassa de cimento, 
areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 439,90 38,47 16.921,28

10.5 87535
Emboço, para recebimento de cerâmica,  espessura 20mm, com 
argamassa  traço  1:2:8

m² 559,55 31,33 17.530,10

10.6 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 31X31cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, inclusive rejuntamento com 
argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 171,90 56,35 9.686,67

10.7 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 10X10cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, rejuntamento com argamassa 
pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 387,65 73,07 28.325,30

11 REVESTIMENTO EXTERNO 46.095,14

11.1 87894
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 820,14 6,01 4.929,32

11.2 87775
Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa, traço 
1:2:8

 m² 787,26 52,29 41.165,82

12 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 101.345,56

12.1 88411
Fundo selador acrílico em paredes internas e externas e tetos, uma 
demão

m² 1.780,20 2,49 4.435,88

12.2 88489 Pintura em paredes internas e tetos, com tinta acrílica, duas demãos m² 992,94 11,54 11.463,36

12.3 96131 Emassamento de paredes externas, com massa acrílica, duas demãos m² 769,86 21,31 16.407,01

12.4 88497
Emassamento de paredes e teto interna, com massa latex PVA, duas 
demãos

m² 791,15 12,87 10.183,80

12.5 88489 Pintura em paredes externas, com tinta acrílica, duas demãos m² 961,64 11,54 11.102,01

12.6 73762/004
Impermeabilização interna de reservatório superior e inferior, com 
asfalto elastomérico, incl. primer e véu de fibra de vidro

m² 44,23 160,74 7.109,49

12.7 83738
Impermeabilização de vigas baldrames com manta asfáltica 4 mm , 
incl. emulsão asfáltica

m² 211,88 89,32 18.924,32

12.8 Comp. IFBA
Argamassa de proteção mecânica de superfície interna de reservatório 
superior e inferior, com argamassa cimento e areia, traço 1:3

m² 44,23 38,34 1.695,82

12.9  74145/001 
Pintura de estrutura metálica em esmalte sintético utilizando 
revolver/compressor, duas demãos, incl. uma demão fundo oxido de 
ferro/zarcão

m² 6,53 20,25 132,22

12.10 74065/002 
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo 
nivelador branco - portas de madeira

m² 42,84 25,28 1.083,04

12.11 73753/001 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com 
filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de 
emulsão asfáltica, e=3mm. - Calhas, laje da guarita e tampa 
reservatório superior

m² 219,83 85,56 18.808,60

13 PAVIMENTAÇÃO 94.541,60

13.1 Comp. IFBA
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 
impermeabilizante, lançamento e adensamento, fck = 15Mpa, 
espessura 7cm

m² 523,78 42,70 22.364,61

13.2 87630 Contrapiso em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e= 3cm m² 523,78 39,81 20.849,59

13.3 72136
Piso alta resistência tipo granilite, c/ tonalidade clara, incluso juntas de 
dilatação plástica e polimento mecanizado, e= 8mm

m² 476,21 92,43 44.018,04

13.4 Comp. IFBA
Piso cerâmico, tipo Grês, 45x45cm, antederrapante, PEI-5, assentado 
com argamassa colante pré-fabricada, AC-II, inclusive rejunte com  
argamassa pré-fabricada. 

 m² 47,57 79,32 3.773,37

13.5 Comp. IFBA Enceramento de piso alta resistência, duas demãos m² 476,21 7,43 3.535,99
14 ARREMATES 28.426,19

14.1 Comp. IFBA Peitoril em granito corumbá, 17x2cm m 72,04 70,70 5.092,99
14.2 Comp. IFBA Soleira em granito corumbá, 15x2 cm m 23,40 73,09 1.710,27
14.3 Comp. IFBA Rodapé em granito corumba 10x2cm m 293,65 53,67 15.759,42
14.4 73908/002 Cantoneira de alumínio 1x1", para proteção de quina de parede m 106,30 39,78 4.228,72
14.5 Comp. IFBA Rodopia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 44,51 825,29
14.6 Comp. IFBA Rodosaia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 43,66 809,51
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 102.464,86

15.1 Quadros, disjuntores e dispositivos de proteção

15.1.1 83463

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 150A e proteção geral, capacidade para até 12 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 269,51 269,51

15.1.2 74131/004 

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 100A e proteção geral, capacidade para até 18 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 363,54 363,54

15.1.3 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 8 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 269,51 269,51

15.1.4 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta

un 2,00 269,51 539,03
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15.1.5  74131/001 
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para 3 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 63,97 63,97

15.1.6 93653
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 10A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 8,00 12,46 99,67

15.1.7 74130/001
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 16A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 5,00 16,49 82,45

15.1.8 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 6,00 13,97 83,84

15.1.9 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 14,00 13,97 195,64

15.1.10 93670
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 25A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 83,64 167,29

15.1.11 93671
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 32A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 87,35 174,70

15.1.12 93672
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 40A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 93,40 186,80

15.1.13 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 70A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 164,78 329,57

15.1.14 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 125A – 250V/380V – 10KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 426,92 853,84

15.1.15 Comp. IFBA
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) monopolar classe II 45KA 
– 275V, padrão ABNT NBR IEC  61643-1

un 4,00 132,42 529,66

15.2 Condutores e acessórios

15.2.1 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 25mm², resistente a chama, com 
isolação em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 7,00 17,86 124,99

15.2.2 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 50mm², resistente a chama, com 
isolação em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 28,00 33,11 927,00

15.2.3 91926
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT 
NBR 8661

m 1.216,00 2,87 3.486,80

15.2.4 91928
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT 
NBR 8661

m 663,00 4,50 2.980,34

15.2.5 91930
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT 
NBR 8661

m 278,00 6,14 1.705,69

15.2.6 91927
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 502,00 3,61 1.810,32

15.2.7 91929
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 754,00 5,03 3.795,38

15.2.8 91931
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 2,60 6,76 17,58

15.2.9 92982
Cabo de cobre flexível unipolar 16mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 50,00 10,03 501,49

15.2.10 92984
Cabo de cobre flexível unipolar 25mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 134,00 17,04 2.283,61

15.2.11 92986
Cabo de cobre flexível unipolar 35mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 67,00 22,83 1.529,39

15.2.12 92988
Cabo de cobre flexível unipolar 50mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 47,00 31,77 1.493,06

15.2.13 92992
Cabo de cobre flexível unipolar 95mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 188,00 57,04 10.722,70

15.2.14 72260 Conector de pressão para cabo de 16mm² un 6,00 16,23 97,37
15.2.15 72261 Conector de pressão para cabo de 25mm² un 16,00 17,04 272,67
15.2.16 72262 Conector de pressão para cabo de 35mm² un 8,00 17,10 136,84
15.2.17 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² un 2,00 22,98 45,95
15.2.18 72265 Conector de pressão para cabo de 95mm² un 8,00 27,36 218,88

15.3 Calhas, eletrodutos e acessórios

15.3.1 91867 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3/4", padrão ABNT NBR 15465 m 656,00 7,83 5.133,84

15.3.2 91868 Eletroduto rígido roscável em PVC de 1", padrão ABNT NBR 15465 m 65,00 10,77 699,95

15.3.3 91869 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/4", padrão ABNT NBR 15465 m 31,00 13,74 425,82

15.3.4 93008 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 54,00 13,19 712,00

15.3.5 93009 Eletroduto rígido roscável em PVC 2", padrão ABNT NBR 15465 m 16,80 19,20 322,49

15.3.6 93010 Eletroduto rígido roscável em PVC 2.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 15,00 26,48 397,25

15.3.7 93011 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3", padrão ABNT NBR 15465 m 47,00 32,24 1.515,42

15.3.8 91905
Curva curta 90° para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT 
NBR 15465

un 8,00 14,35 114,80

15.3.9 91879 Luva para eletroduto em PVC roscável 3/4", padrão ABNT NBR 15465 un 94,00 6,87 646,19

15.3.10 91880 Luva para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT NBR 15465 un 12,00 8,70 104,43

15.3.11 91881
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/4", padrão ABNT NBR 
15465

un 7,00 11,07 77,48

15.3.12 93013
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 15,00 12,67 190,08

15.3.13 93015
Luva para eletroduto em PVC roscável 2.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 4,00 22,61 90,46
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15.3.14 93016 Luva para eletroduto em PVC roscável 3", padrão ABNT NBR 15465 un 16,00 27,23 435,75

15.4 Luminárias e acessórios

15.4.1 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x20W 
– 220V 6500K 1850lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 61,00 146,73 8.950,38

15.4.2 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x10W 
– 220V 6500K 900lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 1,00 104,10 104,10

15.4.3 Comp. IFBA

Luminária circular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas em alumínio anodizado de 
alta refletância, com uma lâmpada LED bulbo ou milho 11W – 220V 
4100K 990lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 10,00 76,54 765,44

15.4.4 Comp. IFBA
Arandela tipo tartaruga p/ uso interno, com uma lâmpada LED bulbo ou 
milho 9W – 220V 6500K 810lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 15,00 85,42 1.281,33

15.4.5 Comp. IFBA
Poste cônico reto em aço galvanizado H=7m, com janela de inspeção, 
engastado

un 6,00 2.105,40 12.632,39

15.4.6 Comp. IFBA
Luminária LED para iluminação pública 91W – 127V 6500K 10.030lm 
vida útil 25.000 horas IRC >80% grau de proteção IP-67

un 6,00 666,46 3.998,76

15.5 Tomadas e Interruptores e caixas de passagem

15.5.1 91996
Tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
14136, com placa

un 27,00 28,92 780,97

15.5.2 92004
Tomada hexagonal dupla 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
14136, com placa

un 44,00 47,68 2.098,01

15.5.3 91953
Interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 15,00 24,33 364,94

15.5.4 91967
Interruptor simples de 3 teclas 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 1,00 52,70 52,70

15.5.5 83399 Interruptor fotoelétrico resistivo 1200W 220V un 6,00 30,16 180,99

15.5.6 92023
Conjunto interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
NM 60669-1, e tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão 
ABNT NBR 14136, com placa

un 2,00 43,07 86,15

15.5.7 Comp. IFBA
Conjunto tomada 2P+T 20A + disjuntor termomagnético monopolar DIN 
20A – 250V/380V – 5KA, curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2, 
montado em caixa de PVC 15x15cm

un 14,00 145,43 2.035,95

15.5.8 91941 Caixa para eletroduto em PVC 4x2" un 89,00 8,73 776,75
15.5.9 91937 Caixa octagonal para eletroduto em PVC 3x3” un 91,00 9,65 878,52

15.5.10 83446
Caixa de passagem em alvenaria 300x300x300 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 1,00 176,80 176,80

15.5.11 Comp. IFBA
Caixa de passagem em alvenaria 400x400x400 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 2,00 314,32 628,63

15.5.12 91943 Caixa de passagem em PVC de embutir 10x10x8 cm com tampa un 14,00 16,83 235,61
15.5.13 Comp. IFBA Caixa de passagem em PVC de embutir 15x15x8 cm com tampa un 6,00 33,68 202,10

15.6 Entrada de serviço
15.6.1 83396 Poste duplo T em concreto armado 9m 150 daN un 1,00 1.070,97 1.070,97

15.6.2 83372
Caixa metálica para medição padrão coelba para medidor saga 200A 
duplo compartimento para medidor e disjuntor

un 1,00 936,45 936,45

15.6.3 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

un 1,00 54,59 54,59

15.6.4 72253 Cabo de cobre nú 35mm² m 3,00 27,07 81,21
15.7 SPDA e Aterramento

15.7.1 Comp. IFBA Fixador universal para cabos em latão estanhado Unid 30,00 30,95 928,60

15.7.2 98463
Suporte-guia tipo simples com roldana em polipropileno p/ aparafusar 
Ø 5/16" x 200mm

Unid 114,00 22,08 2.516,61

15.7.3 72315 Terminal aéreo de aço GF, sem bandeira, h=35cm Unid 11,00 31,58 347,37

15.7.4 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

Unid 8,00 54,59 436,75

15.7.5 Comp. IFBA
Caixa de inspeção em alvenaria com tampa em concreto, nas 
dimensões de 30 x 30 x 25cm

Unid 4,00 98,37 393,48

15.7.6 72251 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 16mm² m 31,60 14,07 444,75
15.7.7 72252 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 25mm² m 14,50 20,39 295,58
15.7.8 72253 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 35mm² m 182,50 27,07 4.940,57
15.7.9 72254 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 50mm² m 163,38 38,48 6.286,65
15.7.10 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² Unid 12,00 22,98 275,72

16 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 64.192,16

16.1 Comp. IFBA
Tomada lógica dupla RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 21,00 67,29 1.413,11

16.2 Comp. IFBA
Tomada lógica simples RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 30,00 56,68 1.700,46

16.3 Comp. IFBA
Fornecimento e instalação de Patch cable (Patch cord azul) cat.6 
c/1,50m – com identificação

Unid 72,00 38,05 2.739,82

16.4 Comp. IFBA Régua de tomadas 06pos 2p+t 19" Unid 1,00 90,59 90,59
16.5 Comp. IFBA Cabo utp cat 6 m 2.285,74 10,63 24.288,07
16.6 Comp. IFBA Patch-panel 24 psc cat. 6 568a, incluso guias horizontais Unid 3,00 624,88 1.874,63
16.7 Comp. IFBA Fornecimento e montagem de rack fechado 19" x 36u x 670mm Unid 1,00 2.549,38 2.549,38
16.8 91872 Eletroduto pvc 1” m 459,00 13,74 6.304,89
16.9 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 200x200x100mm - aço Unid 9,00 45,13 406,15
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16.10 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 400x400x120mm - aço Unid 2,00 64,69 129,37
16.11 Comp. IFBA Pigtail – Extensão óptica Unid 8,00 74,29 594,33
16.12 Comp. IFBA Cordão duplex mm sc/lc 2,5m  62.5 mmf Unid 4,00 85,61 342,42
16.13 Comp. IFBA Cabo óptico 4fo 62.5 mmf interno m 170,00 40,99 6.968,16
16.14 Comp. IFBA Distribuidor interno óptico para 24 fibras Unid 2,00 560,90 1.121,81
16.15 Comp. IFBA Certificação metálica, com identificação de pontos UTP Unid 72,00 37,14 2.674,00
16.16 Comp. IFBA Emenda ótica Unid 8,00 7,35 58,80
16.17 Comp. IFBA Certificação ótica, com identificação de cabo FO Unid 4,00 64,62 258,49
16.18 91885 Luva em PVC 1" Unid 86,00 9,32 801,18

16.19 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 44,50 67,63 3.009,49

16.20 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 200x100mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 32,48 102,41 3.326,40

16.21 83446
Caixa de passagem em alvenaria (40x40x40cm), lastro de concreto c/ 
tampa de concreto

Unid 4,00 176,80 707,22

16.22 93358 Escavação manual de material de 1ª categoria m³ 30,60 67,85 2.076,34
16.23 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 25,50 29,69 757,06

17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.179,82
17.1 REDE DE ÁGUA FRIA - RASGOS E ENCHIMENTOS

17.1.1 90443
Execução de rasgo e fechamentos em alvenaria p/ passagem de 
tubulação hidráulica diâmetro 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")

m 52,00 12,31 640,05

17.2 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES
17.2.1 89401 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm m 25,05 7,00 175,34
17.2.2 89402 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 25mm m 32,95 8,61 283,86
17.2.3 89403 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 32mm m 33,79 13,70 462,87

17.2.4 89422 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 20mmX1/2" un 4,00 3,87 15,48

17.2.5 89553 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 32mmX1" un 10,00 5,27 52,72
17.2.6 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 25X20mm un 3,00 4,97 14,91
17.2.7 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 32X25mm un 1,00 5,60 5,60
17.2.8 Comp. IFBA Colar de tomada em pvc 1/2" un 1,00 12,54 12,54
17.2.9 89404 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 20mm un 11,00 4,62 50,82
17.2.10 89408 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 25mm un 6,00 5,62 33,73
17.2.11 89413 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 32mm un 12,00 7,86 94,36
17.2.12 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 25X20mm un 4,00 13,27 53,08
17.2.13 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 32X25mm un 4,00 6,09 24,34
17.2.14 Comp. IFBA Joelho PVC SOLDÁVEL 90° c/ rosca, Ø 20mm x 1/2" un 10,00 8,35 83,54
17.2.15 90373 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° com bucha de latão 1/2" un 16,00 13,25 211,96
17.2.16 89417 Luva PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm un 1,00 3,61 3,61
17.2.17 89438 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 20mm un 4,00 6,55 26,20
17.2.18 89440 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 25mm un 1,00 7,95 7,95
17.2.19 89443 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 32mm un 2,00 11,32 22,64
17.2.20 89442 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 25X20mm un 17,00 9,68 164,55
17.2.21 89445 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 32X25mm un 1,00 14,00 14,00
17.2.22 89449 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 50mm m 2,00 15,35 30,70

17.2.23 89596 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 50mmX 1.1/2"  un 6,00 9,83 58,98

17.2.24 72789 Adaptador soldável longo c/ flange p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 15,30 15,30
17.2.25 94783 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 20mm - 1/2"  un 1,00 19,32 19,32
17.2.26 94708 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 24,63 24,63
17.2.27 72792 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 50mm - 1.1/2"  un 1,00 33,11 33,11
17.2.28 94712 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 60mm - 2"  un 1,00 64,26 64,26
17.2.29 89501 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 50mm un 3,00 12,43 37,30
17.2.30 89625 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 50mm un 3,00 19,03 57,10

17.3 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS
17.3.1 74175/001 Registro GAVETA c/ canopla cromada Ø 1" un 6,00 103,43 620,57
17.3.2 94497 Registro de gaveta bruto 1. 1/2" un 3,00 120,76 362,27
17.3.3 89352 Registro de gaveta bruto 1/2" un 2,00 38,93 77,86
17.4 REDE DE ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS/ RESERVATÓRIOS

17.4.1 88547 Sistema automático de boia un 1,00 89,93 89,93
17.4.2 88504 Caixa d´água em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00 647,84 647,84
17.5 REDE DE ESGOTO - EXECUÇÃO DE VALA/CAVA                                                                                

17.5.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 23,70 67,85 1.608,15

17.5.2 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 4,61 29,69 136,86
17.6 REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES

17.6.1 89711 Tubo PVC ESGOTO Ø 40mm m 22,80 16,98 387,13
17.6.2 89712 Tubo PVC ESGOTO Ø 50mm m 21,13 24,83 524,66
17.6.3 89713 Tubo PVC ESGOTO Ø 75mm m 13,85 37,25 515,93
17.6.4 89714 Tubo PVC ESGOTO Ø 100mm m 28,89 48,32 1.395,98
17.6.5 89728 Curva curta 90º Ø 40mm un 12,00 10,44 125,32
17.6.6 89733 Curva curta 90º Ø 50mm un 3,00 17,66 52,97
17.6.7 89726 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 40mm un 2,00 8,34 16,68
17.6.8 89732 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 50mm un 5,00 10,28 51,40
17.6.9 89739 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 75mm un 2,00 17,51 35,01
17.6.10 89746 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 100mm un 4,00 21,86 87,45
17.6.11 89724 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 40mm - 1.1/2" com anel un 12,00 7,38 88,50
17.6.12 89731 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 50mm un 12,00 9,58 114,95
17.6.13 89744 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 100mm un 10,00 21,77 217,75
17.6.14 89785 Junção PVC ESGOTO 50x50mm un 4,00 18,23 72,93
17.6.15 89797 Junção PVC ESGOTO 100x100mm un 7,00 40,98 286,88
17.6.16 Comp. IFBA Junção PVC ESGOTO 100x50mm un 5,00 17,45 87,23
17.6.17 89569 Junção PVC ESGOTO 100x75mm un 2,00 55,04 110,09
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17.6.18 89830 Junção PVC ESGOTO 75x50mm un 4,00 23,83 95,31
17.6.19 89709 Ralo sifonado 100x100x53mm saida 40mm com grelha branca un 2,00 10,26 20,51
17.6.20 89784 Tê Ø 50X50mm un 3,00 17,15 51,46
17.6.21 Comp. IFBA Tê Ø 75X50mm un 4,00 11,25 45,01
17.6.22 89796 Tê Ø 100X100mm un 1,00 35,31 35,31
17.6.23 89665 Redução excêntrica - 75 mm - 50 mm un 2,00 10,31 20,61
17.6.24 Comp. IFBA Terminal de ventilação 50 mm un 3,00 9,53 28,59

17.7 REDE DE ESGOTO - CAIXAS
17.7.1 89707 Caixa sifonada em PVC com grelha branca, 100x100x50mm Unid 4,00 27,38 109,54

17.7.2 Comp. IFBA

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 60x60cm, 
h variável 

Unid 2,00 538,67 1.077,34

17.7.3 98105

Caixa de gordura (CG) 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 60x60cm, 
h variável 

Unid 1,00 593,01 593,01

17.8 FOSSAS E SUMIDOUROS

17.8.1 98052
Tanque séptico Ø = 1,20m, h=1,75m em anel de concreto armado 
devidamente impermeabilizado incl. tampão de fechamento hermético 
em concreto armado

Unid 1,00 1.833,17 1.833,17

17.8.2 98078
Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m

Unid 1,00 3.620,72 3.620,72

17.8.3 98072
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x 1,67 m,

Unid 1,00 3.662,30 3.662,30

17.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

17.9.1 86932
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 
médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm

Unid 9,00 495,25 4.457,27

17.9.2 95472
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com 
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia 
sanitária ajustável

Unid 2,00 811,72 1.623,44

17.9.3 86938
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, 
incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado

Unid 10,00 294,42 2.944,19

17.9.4 Comp. IFBA
Lavatório louça sem coluna,c/ sifão cromado, válvula cromada, engate 
cromado

Unid 1,00 188,24 188,24

17.9.5 Comp. IFBA
Lavatório louça de canto, sem coluna c/ sifão cromado, válvula 
cromada, engate cromado, conforme NBR 9050 e detalhe arquitetônico 

Unid 2,00 430,86 861,72

17.9.6 74234/001
Mictório individual em louça branca, com pertences, ligação  de 1/2" 
com ferragens em metal cromado 

Unid 3,00 595,15 1.785,45

17.9.7 86936
Cuba aço inox de embutir, 40x34x17cm, sifão em metal cromado, válvula em metal 
cromado tipo amaricana, instalada em bancada de granito.

Unid 1,00 320,05 320,05

17.9.8 Comp. IFBA Torneira de bancada pressão temporizada em metal cromado Unid 11,00 172,72 1.899,89

17.9.9 Comp. IFBA
Torneira de pressão temporizada tipo alavanca 1/2" – apropriada para 
lavatórios dos sanitários de PCD  (segundo NBR-9050)

Unid 2,00 437,41 874,82

17.9.10 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" para pia de cozinha - 
padrão alto

Unid 1,00 103,15 103,15

17.9.11 Comp. IFBA Assento para vaso sanitário em plástico Unid 9,00 35,95 323,54

17.9.12 Comp. IFBA
Porta papel toalha em material plástico ABS, padrão institucional para 
rolos de 300 a 600 metros

Unid 5,00 49,85 249,27

17.9.13 Comp. IFBA
Porta papel higiênico em material plástico ABS, padrão institucional 
para rolos de 300 a 600 metros

Unid 11,00 49,74 547,18

17.9.14 95547
Porta sabonete líquido de 800ml em plástico de alto impacto, na cor 
branco

Unid 5,00 67,37 336,83

17.9.15 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para sanitários de PCD Unid 4,00 169,13 676,50
17.9.16 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para lavatório de canto Unid 2,00 143,10 286,20

18 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.480,15

18.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 7,50 67,85 508,91

18.2 83671 Fornec/assentamento de tubo PVC rígido d=100mm m 18,00 55,56 1.000,05

18.3 Comp. IFBA
Fornec/assent. de tubo PVC rígido  ø=150mm, assentado em berço de 
areia

m 60,00 62,86 3.771,49

18.4 Comp. IFBA
Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alv. de tijolo revestida com 
argamassa 1:4 (cimento e areia), c/ fundo de concreto simples e tampa 
em concreto armado, inclusive escavação e reaterro

Unid 4,00 701,63 2.806,53

18.5  73882/001 Calha em concreto simples, meia cana de concreto, diametro 200 mm m 60,00 39,68 2.380,85

18.6 83676
Tubo concreto simples classe C-1 D=300mm incl material e mão de 
obra, incl. Escavação e rejunte com argamassa de cimento e areia 
traço 1:4

m 30,00 136,01 4.080,27

18.7 89578 Tubo de queda AP ø=100mm m 21,60 24,35 526,06
18.8 89709 Ralo hemisférico Ø 4" Unid 4,00 69,13 276,53
18.9 89529 Joelho PVC curta  90° Ø 100 mm Unid 4,00 32,37 129,47
19 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO 6.006,54

19.1 72283
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 
2.1/2 ", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 
2.1/2x1 1/2" e esguicho em latão 1.1/2" 

Unid 2,00 1.189,20 2.378,39

19.2 72554 Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalacao Unid 4,00 689,00 2.755,99

19.3 73775/002
Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga 
completa fornecimento e colocacao

Unid 4,00 218,04 872,15

20 PAISAGISMO E URBANISMO 69.043,24

20.1 68333
Passeio em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 
incluso juntas  de dilatação em madeira

m² 320,76 56,69 18.182,27
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

20.2 72799
Pavimentação em paralelepípedo sobre coxim de areia com rejunte de 
argamassa de cimento e areia traço 1:3

m² 584,73 62,43 36.506,13

20.3 98503 Plantio de grama batatais em placas, incl. preparo do solo m² 336,40 17,22 5.791,84

20.4 94275
Meio fio pre-moldado 12x15x30x100cm, FCK 18MPA com 
rejuntamento de argamassa de cimento e areia traço 1:4

m 197,00 41,57 8.189,59

20.5 79465 Pintura de logotipo PcD com tinta para piso em borracha clorada m² 8,01 46,62 373,41
21 MURO DE FECHAMENTO 164.884,49

21.1 96523 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata. m³ 126,13 81,48 10.276,46

21.2 Comp. IFBA
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive 
chapisco, reboco e pintura (H=1,7m)

m² 850,00 116,31 98.865,78

21.3 Comp. IFBA

Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, 
INCLUSIVE chapisco, reboco, fundo selador, emassamento e pintura 
acrílica (H=1,7m)

m² 85,00 265,63 22.578,73

21.4 85096 Gradil e portão de aluminio anodizado tipo barra chata m² 85,00 390,16 33.163,51
22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.193,70

22.1 Comp. IFBA
Bancadas e balcões em granito cinza corumbá, espessura 2cm, 
dimensões conforme projeto

m² 4,80 606,90 2.913,14

22.2 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 35cm e 
espessura 5cm 

Unid 27,00 88,37 2.385,89

22.3 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 100cm e 
espessura 5cm 

Unid 3,00 121,15 363,46

22.4 73665
Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com 
fundo anticorrosivo tipo zarcão

m 5,50 72,15 396,82

22.5 Comp. IFBA
Portinhola em alumínio para visita do barrilete do reservatório medindo 
60x60cm, incl. Ferragens

m² 0,36 198,49 71,46

22.6  74073/002 
Alçapão em chapa de ferro galvanizada 16 para fechamento dos 
reservatórios medindo 70x70cm com guarnição e alça para cadeado

Unid 2,00 158,95 317,90

22.7 89865
Dreno em tubo de PVC Ø 25mm embutido em alvenaria, para captação 
de água do sistema de refrigeração tipo Split 

m 62,70 11,97 750,56

22.8 89451
Duto em tubo de PVC Ø 3" para passagem de instalações do sistema 
de refrigeração tipo Split (ligação evaporadora/ condensadora) em 
parede de alvenaria e= 15cm incl. tampa de vedação 

m 9,50 32,64 310,11

22.9 Comp. IFBA Andaime metálico tipo fachadeiro Mês 4,00 335,76 1.343,04
22.10 9537 Limpeza final da obra m² 2.021,66 2,64 5.341,32

23 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 118.702,30
23.1 Comp. IFBA Despesas específicas da administração local da obra mês 6,00 19.783,72 118.702,30
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Ítem Discriminação Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
32295,90 21530,60

60,0% 40,0%
37704,09 25136,06

60,0% 40,0%
46577,25 31051,50

60,0% 40,0%
59726,20 59726,20 79634,93

30,0% 30,0% 40,0%
12052,92 18079,38 30132,30

20,0% 30,0% 50,0%
17217,26 30130,21 38738,84

20,0% 35,0% 45,0%
10457,80 14640,91 16732,47

25,0% 35,0% 40,0%
750,83 1051,16 1201,33
25,0% 35,0% 40,0%

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS
3.003,32                            0,19%

5 PAREDES E PAINÉIS
60.264,59                          3,86%

6 COBERTURA
86.086,31                          5,52%

7 ESQUADRIAS
41.831,18                          2,68%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
62.840,15                          4,03%

3 FUNDAÇÃO
77.628,75                          4,98%

4 SUPERESTRUTURA
199.087,33                        12,76%

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

ANEXO III - ITEM 01: CAMACAN
OBRA: EXPANSÃO IV

LOCAL DA CONSTRUÇÃO:  CTR CAMACAN

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
53.826,50                          3,45%

25,0% 35,0% 40,0%
2.720,53                 5.441,05                 5.441,05                 

20,0% 40,0% 40,0%
4873,45 14620,36 29240,73 24367,27 24367,27

5,0% 15,0% 30,0% 25,0% 25,0%
11523,79 11523,79 11523,79 11523,79

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
10134,56 10134,56 40538,22 40538,22

10,0% 10,0% 40,0% 40,0%
23635,40 42543,72 28362,48

25,0% 45,0% 30,0%
28426,19

100,0%
15369,73 15369,73 15369,73 20492,97 35862,70

15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 35,0%
6419,22 9628,82 9628,82 19257,65 19257,65

10,0% 15,0% 15,0% 30,0% 30,0%

4897,48 4897,48 4897,48 11753,95 12733,44

12,5% 12,5% 12,5% 30,0% 32,5%
7740,07 7740,07

50,0% 50,0%
1201,31 1201,31 900,98 900,98 1801,96

20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 30,0%
17260,81 24165,13 27617,30

25,0% 35,0% 40,0%
41221,12 41221,12 32976,90 24732,67 24732,67

25,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,0%
4258,11 5677,48 4258,11

30,0% 40,0% 30,0%

9158,70 19681,31 19568,55 25518,69 24241,92 20533,13

7,7% 16,6% 16,5% 21,5% 20,4% 17,3%

R$ 258.686,65 R$ 257.204,45 R$ 335.411,80 R$ 318.630,15 R$ 269.882,73

23 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
118.702,30                        7,61%

Totais mensais R$ 120.379,81

20 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
69.043,24                          4,43%

21 MURO DE FECHAMENTO
164.884,49                        10,57%

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.193,70                          0,91%

17 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
39.179,82                          2,51%

18 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
15.480,15                          0,99%

19 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO
6.006,54                            0,38%

14 ARREMATES
28.426,19                          1,82%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
102.464,86                        6,57%

16 INSTALAÇÕES DE LÓGICA
64.192,16                          4,11%

11 REVESTIMENTO EXTERNO 
46.095,14                          2,95%

12 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
101.345,56                        6,50%

13 PAVIMENTAÇÃO
94.541,60                          6,06%

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS
3.003,32                            0,19%

9 VIDROS
13.602,63                          0,87%

10 REVESTIMENTO INTERNO  (PAREDES E TETOS)
97.469,09                          6,25%



OBRA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA
LOCAL CASA NOVA BASE SINAPI 05/18

BDI 25,22%
VALOR DA OBRA (R$)

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.826,50
1.1 Comp. IFBA Taxas e emolumentos un 1,00 7.118,96 7.118,96
1.2 73822/002 Raspagem e limpeza mecanizada do terreno m² 2.760,00 0,65 1.797,09

1.3 93207
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos

m² 8,00 813,26 6.506,10

1.4 93208
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, incluso prateleiras

m² 19,00 640,01 12.160,27

1.5 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

m² 18,00 444,34 7.998,12

1.6 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não incluso mobiliário

m² 8,00 764,78 6.118,23

1.7 41598 Ligação provisória de luz e força un 1,00 1.681,72 1.681,72
1.8 Comp. IFBA Ligação provisória hidrossanitária un 1,00 1.390,10 1.390,10
1.9 Comp. IFBA Mobilização e desmobilização un 1,00 4.812,78 4.812,78
1.10 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizada m² 3,60 352,78 1.270,02

1.11 74077/002 
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

m² 560,00 5,31 2.973,12

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 62.840,15
2.1 72961 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m² 2.760,00 1,59 4.389,05
2.2 Comp. IFBA Material de empréstimo inclusive transporte m³ 552,00 94,20 52.000,27

2.3 74153/001 
Espalhamento mecânico de material de 1ª categoria com 
motoniveladora.

m³ 552,00 0,28 152,06

2.4 74005/002 
Compactação mecanizada com controle GC>= 95% com 
motoniveladora.

m³ 204,00 6,52 1.330,84

2.5 74010/1
Carga e descarga mecânica de solo, utilizando camilhão basculante 
6m³ e pá carregadeira sobre pneus

m³ 690,00 2,10 1.451,50

2.6 95288
Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito 
natural, DMT 600 a 800 m

m³ 690,00 5,10 3.516,43

3 FUNDAÇÃO 77.628,75

3.1 96525
Escavação mecanizada de vala para VIGA BALDRAME, com previsão 
de fôrma. 

m³ 42,00 36,40 1.528,81

3.2 96521
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou SAPATA, com 
previsão de fôrma.

m³ 168,36 39,54 6.657,47

3.3 93381 Reaterro mecanizado de valas com compactação m³ 172,02 9,29 1.598,24

3.4 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.

m³ 19,64 324,85 6.379,99

3.5 74157/004 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 32,22 118,00 3.802,06

3.6 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 32,22 419,57 13.518,61

3.7 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 32,22 34,31 1.105,44

3.8 96535
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para SAPATA, em 
chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 40,32 133,83 5.396,04

3.9 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para VIGA 
BALDRAME, em chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 223,60 70,88 15.849,77

3.10 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 
mm-montagem

kg 323,93 14,20 4.599,62

3.11 96544
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 
mm-montagem

kg 6,84 12,08 82,65

3.12 96545
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 8 
mm-montagem

kg 776,09 11,37 8.823,81

3.13 96546
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 10 
mm-montagem

kg 220,89 9,24 2.041,22

3.14 96547
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 
mm-montagem

kg 43,47 8,13 353,26

3.15 96548
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 16 
mm-montagem

kg 789,48 7,46 5.891,77

4 SUPERESTRUTURA 199.087,33

4.1 92874
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas. 

m³ 113,22 30,29 3.429,39

4.2 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 10 mm.

m² 193,66 114,92 22.255,95

4.3 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada 
plastificada e = 10 mm. 

m² 302,30 82,91 25.062,24

4.4 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 10 mm. 

m² 511,70 30,08 15.390,28

4.5 90997
Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco 
(reservatório)

m² 64,40 19,25 1.239,42

4.6 74202/001
Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm 
lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento 
eapr.3x) e ferragem negativa

m² 18,92 78,15 1.478,54

4.7 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 113,22 419,57 47.503,95

4.8 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 113,22 34,31 3.884,47

4.9 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 
5,0 mm - montagem. 

Kg 719,08 14,29 10.273,56

ANEXO III - ITEM 02: CASA NOVA

1.596.012,86
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

4.10 92776
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
6,3 mm - montagem. 

Kg 72,54 9,95 722,11

4.11 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
8,0 mm - montagem. 

Kg 567,93 8,89 5.049,07

4.12 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
10,0 m m - montagem. 

Kg 530,35 7,74 4.104,02

4.13 92779
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
12,5 m m – montagem.

Kg 716,22 7,20 5.156,71

4.14 92780
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
16,0 m m - montagem. 

Kg 1.864,26 6,74 12.558,76

4.15 92882 Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm – montagem (Laje) Kg 642,24 12,15 7.800,59
4.16 92883 Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm – montagem (Laje) Kg 1.663,29 11,36 18.890,06
4.17 92884 Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm – montagem (Laje) Kg 871,47 9,15 7.976,79
4.18 92885 Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm – montagem (Laje) Kg 791,28 7,98 6.311,43

5 PAREDES E PAINÉIS 60.264,59

5.1 87471
Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado 
com argamassa traço 1:2:4 (cimento, areia e arenoso)

 m² 824,15 46,03 37.934,98

5.2 93186 Verga e contraverga moldada “in loco” em concreto m 122,30 64,86 7.932,58

5.3 79627
Divisória sanitária em granito cinza corumbá, espessura 3cm, 
assentada com argamassa, no traço 1:3,conforme detalhamento 
arquitetônico

m² 23,14 622,17 14.397,03

6 COBERTURA 86.086,31

6.1 94207
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, espessura 6mm, 
incluindo acessórios, excluso madeiramento

m² 454,72 44,54 20.252,84

6.2 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não 
aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de 
fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 454,72 21,70 9.867,35

6.3 Comp. IFBA Rufo em concreto armado, larg.=40 cm, e=3cm m 52,02 32,53 1.692,02
6.4 Comp. IFBA Calha mista de alvenaria e concreto,conforme projeto m² 120,32 67,70 8.145,91
6.5 94223 Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, e=6mm m 58,47 58,38 3.413,21

6.6 Comp. IFBA
Claraboia em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 89,50 424,21 37.966,35

6.7 Comp. IFBA
Marquise em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 10,50 373,63 3.923,08

6.8 96113 Forro de gesso, e=1,2cm, inclusive fixação com arame m² 23,02 35,86 825,54
7 ESQUADRIAS 41.831,18

7.1 ESQUADRIAS EM MADEIRA

7.1.1 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,80x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com maçaneta 
tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Porta P1

Unid 6,00 782,01 4.692,05

7.1.2 Comp. IFBA

Porta industrializada em madeira certificada lisa com visor de vidro na 
vertical, medindo 0,90x2,10m (uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, 
incl. fechadura com maçaneta tipo alavanca em latão cromado ou 
zamac - Porta P2

Unid 6,00 816,37 4.898,21

7.1.3 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,60x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com maçaneta 
tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Guarita

Unid 1,00 724,81 724,81

7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.2.1 Comp. IFBA
Esquadria em alumínio  anodizado natural, linha 25, incl. ferragens, de 
acordo com o projeto arquitetônico 

m² 57,71 227,76 13.143,83

7.2.2 91341
Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - sanitários - 
Porta P4

m² 8,82 439,04 3.872,36

7.2.3 Comp. IFBA
Porta em vidro temperado 10mm, medindo 1,60x2,10m (duas folhas), 
incl. Ferragens e acessórios, conforme proj. e especif. - Porta P3

Unid 1,00 3.869,62 3.869,62

7.2.4 94805
Porta 80x210cm, de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, fixação 
com parafusos, inclusive vidros - Guarita

Unid 1,00 731,01 731,01

7.2.5 Comp. IFBA
Painel em esquadria fixa de vidro temperado 8mm fumê e montantes 
em alumínio 

m² 19,31 509,26 9.833,84

7.2.6 94569
Janela de alumínio maxim-ar 60x40 cm, fixação com parafuso sobre 
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. - 
Guarita

m² 0,24 272,76 65,46

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS 3.003,32

8.1 91306
Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de 
acabamento médio

un 12,00 107,57 1.290,87

8.2 74046/002 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro un 8,00 42,87 342,99

8.3 Comp. IFBA
Mola aérea tipo hidráulica na cor prata, para porta de madeira, 
conforme especificação

un 8,00 171,18 1.369,46

9 VIDROS 13.602,63
9.1 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm m² 53,07 181,69 9.642,17
9.2 85004 Vidro fantasia m² 4,64 166,52 772,67

9.3  74125/002
Espelho cristal (e=4mm), com moldura em alumínio e compensado 
(e=6mm) plastificado e colado

m² 5,48 581,71 3.187,79

10 REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES E TETOS) 97.469,09

10.1 87879
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 1.068,94 3,74 4.002,05
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10.2 87882
Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, traço 1:3

 m² 439,90 4,83 2.126,18

10.3 87529
Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa de cimento, 
areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 525,48 35,92 18.877,52

10.4 87530
Massa única em tetos, espessura 25mm, com argamassa de cimento, 
areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 439,90 38,47 16.921,28

10.5 87535
Emboço, para recebimento de cerâmica,  espessura 20mm, com 
argamassa  traço  1:2:8

m² 559,55 31,33 17.530,10

10.6 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 31X31cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, inclusive rejuntamento com 
argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 171,90 56,35 9.686,67

10.7 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 10X10cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, rejuntamento com argamassa 
pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 387,65 73,07 28.325,30

11 REVESTIMENTO EXTERNO 46.095,14

11.1 87894
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 820,14 6,01 4.929,32

11.2 87775 Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa, traço 1:2:8  m² 787,26 52,29 41.165,82

12 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 101.345,56

12.1 88411
Fundo selador acrílico em paredes internas e externas e tetos, uma 
demão

m² 1.780,20 2,49 4.435,88

12.2 88489 Pintura em paredes internas e tetos, com tinta acrílica, duas demãos m² 992,94 11,54 11.463,36

12.3 96131 Emassamento de paredes externas, com massa acrílica, duas demãos m² 769,86 21,31 16.407,01

12.4 88497
Emassamento de paredes e teto interna, com massa latex PVA, duas 
demãos

m² 791,15 12,87 10.183,80

12.5 88489 Pintura em paredes externas, com tinta acrílica, duas demãos m² 961,64 11,54 11.102,01

12.6 73762/004
Impermeabilização interna de reservatório superior e inferior, com 
asfalto elastomérico, incl. primer e véu de fibra de vidro

m² 44,23 160,74 7.109,49

12.7 83738
Impermeabilização de vigas baldrames com manta asfáltica 4 mm , incl. 
emulsão asfáltica

m² 211,88 89,32 18.924,32

12.8 Comp. IFBA
Argamassa de proteção mecânica de superfície interna de reservatório 
superior e inferior, com argamassa cimento e areia, traço 1:3

m² 44,23 38,34 1.695,82

12.9  74145/001 
Pintura de estrutura metálica em esmalte sintético utilizando 
revolver/compressor, duas demãos, incl. uma demão fundo oxido de 
ferro/zarcão

m² 6,53 20,25 132,22

12.10 74065/002 
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo 
nivelador branco - portas de madeira

m² 42,84 25,28 1.083,04

12.11 73753/001 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com 
filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de 
emulsão asfáltica, e=3mm. - Calhas, laje da guarita e tampa 
reservatório superior

m² 219,83 85,56 18.808,60

13 PAVIMENTAÇÃO 94.541,60

13.1 Comp. IFBA
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 
impermeabilizante, lançamento e adensamento, fck = 15Mpa, 
espessura 7cm

m² 523,78 42,70 22.364,61

13.2 87630 Contrapiso em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e= 3cm m² 523,78 39,81 20.849,59

13.3 72136
Piso alta resistência tipo granilite, c/ tonalidade clara, incluso juntas de 
dilatação plástica e polimento mecanizado, e= 8mm

m² 476,21 92,43 44.018,04

13.4 Comp. IFBA
Piso cerâmico, tipo Grês, 45x45cm, antederrapante, PEI-5, assentado 
com argamassa colante pré-fabricada, AC-II, inclusive rejunte com  
argamassa pré-fabricada. 

 m² 47,57 79,32 3.773,37

13.5 Comp. IFBA Enceramento de piso alta resistência, duas demãos m² 476,21 7,43 3.535,99
14 ARREMATES 28.426,19

14.1 Comp. IFBA Peitoril em granito corumbá, 17x2cm m 72,04 70,70 5.092,99
14.2 Comp. IFBA Soleira em granito corumbá, 15x2 cm m 23,40 73,09 1.710,27
14.3 Comp. IFBA Rodapé em granito corumba 10x2cm m 293,65 53,67 15.759,42
14.4 73908/002 Cantoneira de alumínio 1x1", para proteção de quina de parede m 106,30 39,78 4.228,72
14.5 Comp. IFBA Rodopia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 44,51 825,29
14.6 Comp. IFBA Rodosaia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 43,66 809,51
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 106.013,72

15.1 Quadros, disjuntores e dispositivos de proteção

15.1.1 83463

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 150A e proteção geral, capacidade para até 12 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 269,51 269,51

15.1.2 74131/004 

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 100A e proteção geral, capacidade para até 18 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 363,54 363,54

15.1.3 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 8 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 269,51 269,51

15.1.4 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta

un 2,00 269,51 539,03

15.1.5  74131/001 
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para 3 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 63,97 63,97

15.1.6 93653
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 10A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 8,00 12,46 99,67
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15.1.7 74130/001
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 16A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 5,00 16,49 82,45

15.1.8 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 6,00 13,97 83,84

15.1.9 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 14,00 13,97 195,64

15.1.10 93670
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 25A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 83,64 167,29

15.1.11 93671
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 32A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 87,35 174,70

15.1.12 93672
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 40A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 93,40 186,80

15.1.13 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 70A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 164,78 329,57

15.1.14 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 125A – 250V/380V – 10KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 426,92 853,84

15.1.15 Comp. IFBA
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) monopolar classe II 45KA – 
275V, padrão ABNT NBR IEC  61643-1

un 4,00 132,42 529,66

15.2 Condutores e acessórios

15.2.1 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 25mm², resistente a chama, com isolação 
em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 7,00 17,86 124,99

15.2.2 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 50mm², resistente a chama, com isolação 
em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 28,00 33,11 927,00

15.2.3 91926
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT 
NBR 8661

m 1.216,00 2,87 3.486,80

15.2.4 91928
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT NBR 8661

m 663,00 4,50 2.980,34

15.2.5 91930
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT NBR 8661

m 278,00 6,14 1.705,69

15.2.6 91927
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 502,00 3,61 1.810,32

15.2.7 91929
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 754,00 5,03 3.795,38

15.2.8 91931
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 2,60 6,76 17,58

15.2.9 92982
Cabo de cobre flexível unipolar 16mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 50,00 10,03 501,49

15.2.10 92984
Cabo de cobre flexível unipolar 25mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 134,00 17,04 2.283,61

15.2.11 92986
Cabo de cobre flexível unipolar 35mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 67,00 22,83 1.529,39

15.2.12 92988
Cabo de cobre flexível unipolar 50mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 57,89 31,77 1.839,00

15.2.13 92992
Cabo de cobre flexível unipolar 95mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 231,56 57,04 13.207,18

15.2.14 72260 Conector de pressão para cabo de 16mm² un 6,00 16,23 97,37
15.2.15 72261 Conector de pressão para cabo de 25mm² un 16,00 17,04 272,67
15.2.16 72262 Conector de pressão para cabo de 35mm² un 8,00 17,10 136,84
15.2.17 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² un 2,00 22,98 45,95
15.2.18 72265 Conector de pressão para cabo de 95mm² un 8,00 27,36 218,88

15.3 Calhas, eletrodutos e acessórios

15.3.1 91867 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3/4", padrão ABNT NBR 15465 m 656,00 7,83 5.133,84

15.3.2 91868 Eletroduto rígido roscável em PVC de 1", padrão ABNT NBR 15465 m 65,00 10,77 699,95

15.3.3 91869 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/4", padrão ABNT NBR 15465 m 31,00 13,74 425,82

15.3.4 93008 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 54,00 13,19 712,00

15.3.5 93009 Eletroduto rígido roscável em PVC 2", padrão ABNT NBR 15465 m 16,80 19,20 322,49

15.3.6 93010 Eletroduto rígido roscável em PVC 2.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 15,00 26,48 397,25

15.3.7 93011 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3", padrão ABNT NBR 15465 m 57,00 32,24 1.837,85

15.3.8 91905
Curva curta 90° para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT 
NBR 15465

un 8,00 14,35 114,80

15.3.9 91879 Luva para eletroduto em PVC roscável 3/4", padrão ABNT NBR 15465 un 94,00 6,87 646,19

15.3.10 91880 Luva para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT NBR 15465 un 12,00 8,70 104,43

15.3.11 91881
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/4", padrão ABNT NBR 
15465

un 7,00 11,07 77,48

15.3.12 93013
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 15,00 12,67 190,08

15.3.13 93015
Luva para eletroduto em PVC roscável 2.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 4,00 22,61 90,46

15.3.14 93016 Luva para eletroduto em PVC roscável 3", padrão ABNT NBR 15465 un 19,00 27,23 517,45

15.4 Luminárias e acessórios
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15.4.1 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x20W 
– 220V 6500K 1850lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 61,00 146,73 8.950,38

15.4.2 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x10W 
– 220V 6500K 900lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 1,00 104,10 104,10

15.4.3 Comp. IFBA

Luminária circular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas em alumínio anodizado de 
alta refletância, com uma lâmpada LED bulbo ou milho 11W – 220V 
4100K 990lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 10,00 76,54 765,44

15.4.4 Comp. IFBA
Arandela tipo tartaruga p/ uso interno, com uma lâmpada LED bulbo ou 
milho 9W – 220V 6500K 810lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 15,00 85,42 1.281,33

15.4.5 Comp. IFBA
Poste cônico reto em aço galvanizado H=7m, com janela de inspeção, 
engastado

un 6,00 2.105,40 12.632,39

15.4.6 Comp. IFBA
Luminária LED para iluminação pública 91W – 127V 6500K 10.030lm 
vida útil 25.000 horas IRC >80% grau de proteção IP-67

un 6,00 666,46 3.998,76

15.5 Tomadas e Interruptores e caixas de passagem

15.5.1 91996
Tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
14136, com placa

un 27,00 28,92 780,97

15.5.2 92004
Tomada hexagonal dupla 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 14136, 
com placa

un 44,00 47,68 2.098,01

15.5.3 91953
Interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 15,00 24,33 364,94

15.5.4 91967
Interruptor simples de 3 teclas 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 1,00 52,70 52,70

15.5.5 83399 Interruptor fotoelétrico resistivo 1200W 220V un 6,00 30,16 180,99

15.5.6 92023
Conjunto interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
NM 60669-1, e tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão 
ABNT NBR 14136, com placa

un 2,00 43,07 86,15

15.5.7 Comp. IFBA
Conjunto tomada 2P+T 20A + disjuntor termomagnético monopolar DIN 
20A – 250V/380V – 5KA, curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2, 
montado em caixa de PVC 15x15cm

un 14,00 145,43 2.035,95

15.5.8 91941 Caixa para eletroduto em PVC 4x2" un 89,00 8,73 776,75
15.5.9 91937 Caixa octagonal para eletroduto em PVC 3x3” un 91,00 9,65 878,52

15.5.10 83446
Caixa de passagem em alvenaria 300x300x300 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 1,00 176,80 176,80

15.5.11 Comp. IFBA
Caixa de passagem em alvenaria 400x400x400 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 3,00 314,32 942,95

15.5.12 91943 Caixa de passagem em PVC de embutir 10x10x8 cm com tampa un 14,00 16,83 235,61
15.5.13 Comp. IFBA Caixa de passagem em PVC de embutir 15x15x8 cm com tampa un 6,00 33,68 202,10

15.6 Entrada de serviço
15.6.1 83396 Poste duplo T em concreto armado 9m 150 daN un 1,00 1.070,97 1.070,97

15.6.2 83372
Caixa metálica para medição padrão coelba para medidor saga 200A 
duplo compartimento para medidor e disjuntor

un 1,00 936,45 936,45

15.6.3 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

un 1,00 54,59 54,59

15.6.4 72253 Cabo de cobre nú 35mm² m 3,00 27,07 81,21
15.7 SPDA e Aterramento

15.7.1 Comp. IFBA Fixador universal para cabos em latão estanhado Unid 30,00 30,95 928,60

15.7.2 98463
Suporte-guia tipo simples com roldana em polipropileno p/ aparafusar Ø 
5/16" x 200mm

Unid 114,00 22,08 2.516,61

15.7.3 72315 Terminal aéreo de aço GF, sem bandeira, h=35cm Unid 11,00 31,58 347,37

15.7.4 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

Unid 8,00 54,59 436,75

15.7.5 Comp. IFBA
Caixa de inspeção em alvenaria com tampa em concreto, nas 
dimensões de 30 x 30 x 25cm

Unid 4,00 98,37 393,48

15.7.6 72251 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 16mm² m 31,60 14,07 444,75
15.7.7 72252 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 25mm² m 14,50 20,39 295,58
15.7.8 72253 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 35mm² m 182,50 27,07 4.940,57
15.7.9 72254 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 50mm² m 163,38 38,48 6.286,65
15.7.10 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² Unid 12,00 22,98 275,72

16 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 64.192,16

16.1 Comp. IFBA
Tomada lógica dupla RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 21,00 67,29 1.413,11

16.2 Comp. IFBA
Tomada lógica simples RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 30,00 56,68 1.700,46

16.3 Comp. IFBA
Fornecimento e instalação de Patch cable (Patch cord azul) cat.6 
c/1,50m – com identificação

Unid 72,00 38,05 2.739,82

16.4 Comp. IFBA Régua de tomadas 06pos 2p+t 19" Unid 1,00 90,59 90,59
16.5 Comp. IFBA Cabo utp cat 6 m 2.285,74 10,63 24.288,07
16.6 Comp. IFBA Patch-panel 24 psc cat. 6 568a, incluso guias horizontais Unid 3,00 624,88 1.874,63
16.7 Comp. IFBA Fornecimento e montagem de rack fechado 19" x 36u x 670mm Unid 1,00 2.549,38 2.549,38
16.8 91872 Eletroduto pvc 1” m 459,00 13,74 6.304,89
16.9 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 200x200x100mm - aço Unid 9,00 45,13 406,15
16.10 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 400x400x120mm - aço Unid 2,00 64,69 129,37
16.11 Comp. IFBA Pigtail – Extensão óptica Unid 8,00 74,29 594,33
16.12 Comp. IFBA Cordão duplex mm sc/lc 2,5m  62.5 mmf Unid 4,00 85,61 342,42
16.13 Comp. IFBA Cabo óptico 4fo 62.5 mmf interno m 170,00 40,99 6.968,16
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16.14 Comp. IFBA Distribuidor interno óptico para 24 fibras Unid 2,00 560,90 1.121,81
16.15 Comp. IFBA Certificação metálica, com identificação de pontos UTP Unid 72,00 37,14 2.674,00
16.16 Comp. IFBA Emenda ótica Unid 8,00 7,35 58,80
16.17 Comp. IFBA Certificação ótica, com identificação de cabo FO Unid 4,00 64,62 258,49
16.18 91885 Luva em PVC 1" Unid 86,00 9,32 801,18

16.19 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 44,50 67,63 3.009,49

16.20 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 200x100mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 32,48 102,41 3.326,40

16.21 83446
Caixa de passagem em alvenaria (40x40x40cm), lastro de concreto c/ 
tampa de concreto

Unid 4,00 176,80 707,22

16.22 93358 Escavação manual de material de 1ª categoria m³ 30,60 67,85 2.076,34
16.23 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 25,50 29,69 757,06

17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.179,82
17.1 REDE DE ÁGUA FRIA - RASGOS E ENCHIMENTOS

17.1.1 90443
Execução de rasgo e fechamentos em alvenaria p/ passagem de 
tubulação hidráulica diâmetro 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")

m 52,00 12,31 640,05

17.2 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES
17.2.1 89401 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm m 25,05 7,00 175,34
17.2.2 89402 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 25mm m 32,95 8,61 283,86
17.2.3 89403 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 32mm m 33,79 13,70 462,87

17.2.4 89422 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 20mmX1/2" un 4,00 3,87 15,48

17.2.5 89553 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 32mmX1" un 10,00 5,27 52,72
17.2.6 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 25X20mm un 3,00 4,97 14,91
17.2.7 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 32X25mm un 1,00 5,60 5,60
17.2.8 Comp. IFBA Colar de tomada em pvc 1/2" un 1,00 12,54 12,54
17.2.9 89404 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 20mm un 11,00 4,62 50,82
17.2.10 89408 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 25mm un 6,00 5,62 33,73
17.2.11 89413 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 32mm un 12,00 7,86 94,36
17.2.12 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 25X20mm un 4,00 13,27 53,08
17.2.13 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 32X25mm un 4,00 6,09 24,34
17.2.14 Comp. IFBA Joelho PVC SOLDÁVEL 90° c/ rosca, Ø 20mm x 1/2" un 10,00 8,35 83,54
17.2.15 90373 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° com bucha de latão 1/2" un 16,00 13,25 211,96
17.2.16 89417 Luva PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm un 1,00 3,61 3,61
17.2.17 89438 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 20mm un 4,00 6,55 26,20
17.2.18 89440 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 25mm un 1,00 7,95 7,95
17.2.19 89443 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 32mm un 2,00 11,32 22,64
17.2.20 89442 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 25X20mm un 17,00 9,68 164,55
17.2.21 89445 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 32X25mm un 1,00 14,00 14,00
17.2.22 89449 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 50mm m 2,00 15,35 30,70

17.2.23 89596 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 50mmX 1.1/2"  un 6,00 9,83 58,98

17.2.24 72789 Adaptador soldável longo c/ flange p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 15,30 15,30
17.2.25 94783 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 20mm - 1/2"  un 1,00 19,32 19,32
17.2.26 94708 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 24,63 24,63
17.2.27 72792 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 50mm - 1.1/2"  un 1,00 33,11 33,11
17.2.28 94712 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 60mm - 2"  un 1,00 64,26 64,26
17.2.29 89501 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 50mm un 3,00 12,43 37,30
17.2.30 89625 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 50mm un 3,00 19,03 57,10

17.3 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS
17.3.1 74175/001 Registro GAVETA c/ canopla cromada Ø 1" un 6,00 103,43 620,57
17.3.2 94497 Registro de gaveta bruto 1. 1/2" un 3,00 120,76 362,27
17.3.3 89352 Registro de gaveta bruto 1/2" un 2,00 38,93 77,86
17.4 REDE DE ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS/ RESERVATÓRIOS

17.4.1 88547 Sistema automático de boia un 1,00 89,93 89,93
17.4.2 88504 Caixa d´água em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00 647,84 647,84
17.5 REDE DE ESGOTO - EXECUÇÃO DE VALA/CAVA                                                                                

17.5.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 23,70 67,85 1.608,15

17.5.2 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 4,61 29,69 136,86
17.6 REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES

17.6.1 89711 Tubo PVC ESGOTO Ø 40mm m 22,80 16,98 387,13
17.6.2 89712 Tubo PVC ESGOTO Ø 50mm m 21,13 24,83 524,66
17.6.3 89713 Tubo PVC ESGOTO Ø 75mm m 13,85 37,25 515,93
17.6.4 89714 Tubo PVC ESGOTO Ø 100mm m 28,89 48,32 1.395,98
17.6.5 89728 Curva curta 90º Ø 40mm un 12,00 10,44 125,32
17.6.6 89733 Curva curta 90º Ø 50mm un 3,00 17,66 52,97
17.6.7 89726 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 40mm un 2,00 8,34 16,68
17.6.8 89732 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 50mm un 5,00 10,28 51,40
17.6.9 89739 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 75mm un 2,00 17,51 35,01
17.6.10 89746 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 100mm un 4,00 21,86 87,45
17.6.11 89724 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 40mm - 1.1/2" com anel un 12,00 7,38 88,50
17.6.12 89731 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 50mm un 12,00 9,58 114,95
17.6.13 89744 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 100mm un 10,00 21,77 217,75
17.6.14 89785 Junção PVC ESGOTO 50x50mm un 4,00 18,23 72,93
17.6.15 89797 Junção PVC ESGOTO 100x100mm un 7,00 40,98 286,88
17.6.16 Comp. IFBA Junção PVC ESGOTO 100x50mm un 5,00 17,45 87,23
17.6.17 89569 Junção PVC ESGOTO 100x75mm un 2,00 55,04 110,09
17.6.18 89830 Junção PVC ESGOTO 75x50mm un 4,00 23,83 95,31
17.6.19 89709 Ralo sifonado 100x100x53mm saida 40mm com grelha branca un 2,00 10,26 20,51
17.6.20 89784 Tê Ø 50X50mm un 3,00 17,15 51,46
17.6.21 Comp. IFBA Tê Ø 75X50mm un 4,00 11,25 45,01
17.6.22 89796 Tê Ø 100X100mm un 1,00 35,31 35,31
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

17.6.23 89665 Redução excêntrica - 75 mm - 50 mm un 2,00 10,31 20,61
17.6.24 Comp. IFBA Terminal de ventilação 50 mm un 3,00 9,53 28,59

17.7 REDE DE ESGOTO - CAIXAS
17.7.1 89707 Caixa sifonada em PVC com grelha branca, 100x100x50mm Unid 4,00 27,38 109,54

17.7.2 Comp. IFBA

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 60x60cm, 
h variável 

Unid 2,00 538,67 1.077,34

17.7.3 98105

Caixa de gordura (CG) 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 60x60cm, 
h variável 

Unid 1,00 593,01 593,01

17.8 FOSSAS E SUMIDOUROS

17.8.1 98052
Tanque séptico Ø = 1,20m, h=1,75m em anel de concreto armado 
devidamente impermeabilizado incl. tampão de fechamento hermético 
em concreto armado

Unid 1,00 1.833,17 1.833,17

17.8.2 98078
Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m

Unid 1,00 3.620,72 3.620,72

17.8.3 98072
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x 1,67 m,

Unid 1,00 3.662,30 3.662,30

17.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

17.9.1 86932
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 
médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm

Unid 9,00 495,25 4.457,27

17.9.2 95472
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com 
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia 
sanitária ajustável

Unid 2,00 811,72 1.623,44

17.9.3 86938
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, 
incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado

Unid 10,00 294,42 2.944,19

17.9.4 Comp. IFBA
Lavatório louça sem coluna,c/ sifão cromado, válvula cromada, engate 
cromado

Unid 1,00 188,24 188,24

17.9.5 Comp. IFBA
Lavatório louça de canto, sem coluna c/ sifão cromado, válvula 
cromada, engate cromado, conforme NBR 9050 e detalhe arquitetônico 

Unid 2,00 430,86 861,72

17.9.6 74234/001
Mictório individual em louça branca, com pertences, ligação  de 1/2" 
com ferragens em metal cromado 

Unid 3,00 595,15 1.785,45

17.9.7 86936
Cuba aço inox de embutir, 40x34x17cm, sifão em metal cromado, válvula em metal 
cromado tipo amaricana, instalada em bancada de granito.

Unid 1,00 320,05 320,05

17.9.8 Comp. IFBA Torneira de bancada pressão temporizada em metal cromado Unid 11,00 172,72 1.899,89

17.9.9 Comp. IFBA
Torneira de pressão temporizada tipo alavanca 1/2" – apropriada para 
lavatórios dos sanitários de PCD  (segundo NBR-9050)

Unid 2,00 437,41 874,82

17.9.10 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" para pia de cozinha - 
padrão alto

Unid 1,00 103,15 103,15

17.9.11 Comp. IFBA Assento para vaso sanitário em plástico Unid 9,00 35,95 323,54

17.9.12 Comp. IFBA
Porta papel toalha em material plástico ABS, padrão institucional para 
rolos de 300 a 600 metros

Unid 5,00 49,85 249,27

17.9.13 Comp. IFBA
Porta papel higiênico em material plástico ABS, padrão institucional 
para rolos de 300 a 600 metros

Unid 11,00 49,74 547,18

17.9.14 95547
Porta sabonete líquido de 800ml em plástico de alto impacto, na cor 
branco

Unid 5,00 67,37 336,83

17.9.15 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para sanitários de PCD Unid 4,00 169,13 676,50
17.9.16 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para lavatório de canto Unid 2,00 143,10 286,20

18 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.480,15

18.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 7,50 67,85 508,91

18.2 83671 Fornec/assentamento de tubo PVC rígido d=100mm m 18,00 55,56 1.000,05

18.3 Comp. IFBA
Fornec/assent. de tubo PVC rígido  ø=150mm, assentado em berço de 
areia

m 60,00 62,86 3.771,49

18.4 Comp. IFBA
Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alv. de tijolo revestida com 
argamassa 1:4 (cimento e areia), c/ fundo de concreto simples e tampa 
em concreto armado, inclusive escavação e reaterro

Unid 4,00 701,63 2.806,53

18.5  73882/001 Calha em concreto simples, meia cana de concreto, diametro 200 mm m 60,00 39,68 2.380,85

18.6 83676
Tubo concreto simples classe C-1 D=300mm incl material e mão de 
obra, incl. Escavação e rejunte com argamassa de cimento e areia 
traço 1:4

m 30,00 136,01 4.080,27

18.7 89578 Tubo de queda AP ø=100mm m 21,60 24,35 526,06
18.8 89709 Ralo hemisférico Ø 4" Unid 4,00 69,13 276,53
18.9 89529 Joelho PVC curta  90° Ø 100 mm Unid 4,00 32,37 129,47
19 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO 6.006,54

19.1 72283
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2 
", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1 
1/2" e esguicho em latão 1.1/2" 

Unid 2,00 1.189,20 2.378,39

19.2 72554 Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalacao Unid 4,00 689,00 2.755,99

19.3 73775/002
Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga 
completa fornecimento e colocacao

Unid 4,00 218,04 872,15

20 PAISAGISMO E URBANISMO 101.311,64

20.1 68333
Passeio em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 
incluso juntas  de dilatação em madeira

m² 455,76 56,69 25.834,57

20.2 72799
Pavimentação em paralelepípedo sobre coxim de areia com rejunte de 
argamassa de cimento e areia traço 1:3

m² 866,15 62,43 54.075,87

20.3 98503 Plantio de grama batatais em placas, incl. preparo do solo m² 576,96 17,22 9.933,60

20.4 94275
Meio fio pre-moldado 12x15x30x100cm, FCK 18MPA com rejuntamento 
de argamassa de cimento e areia traço 1:4

m 266,87 41,57 11.094,20

20.5 79465 Pintura de logotipo PcD com tinta para piso em borracha clorada m² 8,01 46,62 373,41
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

21 MURO DE FECHAMENTO 164.884,49
21.1 96523 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata. m³ 126,13 81,48 10.276,46

21.2 Comp. IFBA
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive 
chapisco, reboco e pintura (H=1,7m)

m² 850,00 116,31 98.865,78

21.3 Comp. IFBA

Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, 
INCLUSIVE chapisco, reboco, fundo selador, emassamento e pintura 
acrílica (H=1,7m)

m² 85,00 265,63 22.578,73

21.4 85096 Gradil e portão de aluminio anodizado tipo barra chata m² 85,00 390,16 33.163,51
22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.193,70

22.1 Comp. IFBA
Bancadas e balcões em granito cinza corumbá, espessura 2cm, 
dimensões conforme projeto

m² 4,80 606,90 2.913,14

22.2 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 35cm e 
espessura 5cm 

Unid 27,00 88,37 2.385,89

22.3 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 100cm e 
espessura 5cm 

Unid 3,00 121,15 363,46

22.4 73665
Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com 
fundo anticorrosivo tipo zarcão

m 5,50 72,15 396,82

22.5 Comp. IFBA
Portinhola em alumínio para visita do barrilete do reservatório medindo 
60x60cm, incl. Ferragens

m² 0,36 198,49 71,46

22.6  74073/002 
Alçapão em chapa de ferro galvanizada 16 para fechamento dos 
reservatórios medindo 70x70cm com guarnição e alça para cadeado

Unid 2,00 158,95 317,90

22.7 89865
Dreno em tubo de PVC Ø 25mm embutido em alvenaria, para captação 
de água do sistema de refrigeração tipo Split 

m 62,70 11,97 750,56

22.8 89451
Duto em tubo de PVC Ø 3" para passagem de instalações do sistema 
de refrigeração tipo Split (ligação evaporadora/ condensadora) em 
parede de alvenaria e= 15cm incl. tampa de vedação 

m 9,50 32,64 310,11

22.9 Comp. IFBA Andaime metálico tipo fachadeiro Mês 4,00 335,76 1.343,04
22.10 9537 Limpeza final da obra m² 2.021,66 2,64 5.341,32

23 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 118.702,30
23.1 Comp. IFBA Despesas específicas da administração local da obra mês 6,00 19.783,72 118.702,30
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Ítem Discriminação Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
32295,90 21530,60

60,0% 40,0%
37704,09 25136,06

60,0% 40,0%
46577,25 31051,50

60,0% 40,0%
59726,20 59726,20 79634,93

30,0% 30,0% 40,0%
12052,92 18079,38 30132,30

20,0% 30,0% 50,0%
17217,26 30130,21 38738,84

20,0% 35,0% 45,0%
10457,80 14640,91 16732,47

25,0% 35,0% 40,0%
750,83 1051,16 1201,33
25,0% 35,0% 40,0%

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS
3.003,32                            0,19%

5 PAREDES E PAINÉIS
60.264,59                          3,78%

6 COBERTURA
86.086,31                          5,39%

7 ESQUADRIAS
41.831,18                          2,62%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
62.840,15                          3,94%

3 FUNDAÇÃO
77.628,75                          4,86%

4 SUPERESTRUTURA
199.087,33                        12,47%

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

ANEXO III - ITEM 02: CASA NOVA
OBRA: EXPANSÃO IV

LOCAL DA CONSTRUÇÃO:  CTV CASA NOVA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
53.826,50                          3,37%

25,0% 35,0% 40,0%
2.720,53                 5.441,05                 5.441,05                 

20,0% 40,0% 40,0%
4873,45 14620,36 29240,73 24367,27 24367,27

5,0% 15,0% 30,0% 25,0% 25,0%
11523,79 11523,79 11523,79 11523,79

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
10134,56 10134,56 40538,22 40538,22

10,0% 10,0% 40,0% 40,0%
23635,40 42543,72 28362,48

25,0% 45,0% 30,0%
28426,19

100,0%
15902,06 15902,06 15902,06 21202,74 37104,80

15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 35,0%
6419,22 9628,82 9628,82 19257,65 19257,65

10,0% 15,0% 15,0% 30,0% 30,0%

4897,48 4897,48 4897,48 11753,95 12733,44

12,5% 12,5% 12,5% 30,0% 32,5%
7740,07 7740,07

50,0% 50,0%
1201,31 1201,31 900,98 900,98 1801,96

20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 30,0%
25327,91 35459,07 40524,66

25,0% 35,0% 40,0%
41221,12 41221,12 32976,90 24732,67 24732,67

25,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,0%
4258,11 5677,48 4258,11

30,0% 40,0% 30,0%

8936,65 19246,92 19136,88 25590,96 24618,68 21172,22

7,5% 16,2% 16,1% 21,6% 20,7% 17,8%

R$ 258.784,58 R$ 257.305,11 R$ 344.083,50 R$ 331.010,62 R$ 284.671,29

23 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
118.702,30                        7,44%

Totais mensais R$ 120.157,76

20 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
101.311,64                        6,35%

21 MURO DE FECHAMENTO
164.884,49                        10,33%

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.193,70                          0,89%

17 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
39.179,82                          2,45%

18 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
15.480,15                          0,97%

19 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO
6.006,54                            0,38%

14 ARREMATES
28.426,19                          1,78%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
106.013,72                        6,64%

16 INSTALAÇÕES DE LÓGICA
64.192,16                          4,02%

11 REVESTIMENTO EXTERNO 
46.095,14                          2,89%

12 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
101.345,56                        6,35%

13 PAVIMENTAÇÃO
94.541,60                          5,92%

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS
3.003,32                            0,19%

9 VIDROS
13.602,63                          0,85%

10 REVESTIMENTO INTERNO  (PAREDES E TETOS)
97.469,09                          6,11%



OBRA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA
LOCAL ITATIM BASE SINAPI 05/18

BDI 25,22%
VALOR DA OBRA (R$)

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.826,50
1.1 Comp. IFBA Taxas e emolumentos un 1,00 7.118,96 7.118,96
1.2 73822/002 Raspagem e limpeza mecanizada do terreno m² 2.760,00 0,65 1.797,09

1.3 93207
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos

m² 8,00 813,26 6.506,10

1.4 93208
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, incluso prateleiras

m² 19,00 640,01 12.160,27

1.5 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

m² 18,00 444,34 7.998,12

1.6 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não incluso mobiliário

m² 8,00 764,78 6.118,23

1.7 41598 Ligação provisória de luz e força un 1,00 1.681,72 1.681,72
1.8 Comp. IFBA Ligação provisória hidrossanitária un 1,00 1.390,10 1.390,10
1.9 Comp. IFBA Mobilização e desmobilização un 1,00 4.812,78 4.812,78
1.10 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizada m² 3,60 352,78 1.270,02

1.11 74077/002 
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

m² 560,00 5,31 2.973,12

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 62.840,15
2.1 72961 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m² 2.760,00 1,59 4.389,05
2.2 Comp. IFBA Material de empréstimo inclusive transporte m³ 552,00 94,20 52.000,27

2.3 74153/001 
Espalhamento mecânico de material de 1ª categoria com 
motoniveladora.

m³ 552,00 0,28 152,06

2.4 74005/002 
Compactação mecanizada com controle GC>= 95% com 
motoniveladora.

m³ 204,00 6,52 1.330,84

2.5 74010/1
Carga e descarga mecânica de solo, utilizando camilhão basculante 
6m³ e pá carregadeira sobre pneus

m³ 690,00 2,10 1.451,50

2.6 95288
Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito 
natural, DMT 600 a 800 m

m³ 690,00 5,10 3.516,43

3 FUNDAÇÃO 77.628,75

3.1 96525
Escavação mecanizada de vala para VIGA BALDRAME, com previsão 
de fôrma. 

m³ 42,00 36,40 1.528,81

3.2 96521
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou SAPATA, com 
previsão de fôrma.

m³ 168,36 39,54 6.657,47

3.3 93381 Reaterro mecanizado de valas com compactação m³ 172,02 9,29 1.598,24

3.4 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.

m³ 19,64 324,85 6.379,99

3.5 74157/004 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 32,22 118,00 3.802,06

3.6 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 32,22 419,57 13.518,61

3.7 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 32,22 34,31 1.105,44

3.8 96535
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para SAPATA, em 
chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 40,32 133,83 5.396,04

3.9 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para VIGA 
BALDRAME, em chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 223,60 70,88 15.849,77

3.10 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 
mm-montagem

kg 323,93 14,20 4.599,62

3.11 96544
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 
mm-montagem

kg 6,84 12,08 82,65

3.12 96545
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 8 
mm-montagem

kg 776,09 11,37 8.823,81

3.13 96546
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 10 
mm-montagem

kg 220,89 9,24 2.041,22

3.14 96547
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 
mm-montagem

kg 43,47 8,13 353,26

3.15 96548
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 16 
mm-montagem

kg 789,48 7,46 5.891,77

4 SUPERESTRUTURA 199.087,33

4.1 92874
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas. 

m³ 113,22 30,29 3.429,39

4.2 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 10 mm.

m² 193,66 114,92 22.255,95

4.3 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada 
plastificada e = 10 mm. 

m² 302,30 82,91 25.062,24

4.4 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 10 mm. 

m² 511,70 30,08 15.390,28

4.5 90997
Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco 
(reservatório)

m² 64,40 19,25 1.239,42

4.6 74202/001
Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm 
lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento 
eapr.3x) e ferragem negativa

m² 18,92 78,15 1.478,54

4.7 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 113,22 419,57 47.503,95

4.8 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 113,22 34,31 3.884,47

4.9 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 
5,0 mm - montagem. 

Kg 719,08 14,29 10.273,56

ANEXO III - ITEM 03: ITATIM

1.614.269,16
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

4.10 92776
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
6,3 mm - montagem. 

Kg 72,54 9,95 722,11

4.11 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
8,0 mm - montagem. 

Kg 567,93 8,89 5.049,07

4.12 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
10,0 m m - montagem. 

Kg 530,35 7,74 4.104,02

4.13 92779
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
12,5 m m – montagem.

Kg 716,22 7,20 5.156,71

4.14 92780
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
16,0 m m - montagem. 

Kg 1.864,26 6,74 12.558,76

4.15 92882 Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm – montagem (Laje) Kg 642,24 12,15 7.800,59
4.16 92883 Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm – montagem (Laje) Kg 1.663,29 11,36 18.890,06
4.17 92884 Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm – montagem (Laje) Kg 871,47 9,15 7.976,79
4.18 92885 Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm – montagem (Laje) Kg 791,28 7,98 6.311,43

5 PAREDES E PAINÉIS 60.264,59

5.1 87471
Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado 
com argamassa traço 1:2:4 (cimento, areia e arenoso)

 m² 824,15 46,03 37.934,98

5.2 93186 Verga e contraverga moldada “in loco” em concreto m 122,30 64,86 7.932,58

5.3 79627
Divisória sanitária em granito cinza corumbá, espessura 3cm, 
assentada com argamassa, no traço 1:3,conforme detalhamento 
arquitetônico

m² 23,14 622,17 14.397,03

6 COBERTURA 86.086,31

6.1 94207
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, espessura 6mm, 
incluindo acessórios, excluso madeiramento

m² 454,72 44,54 20.252,84

6.2 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não 
aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de 
fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 454,72 21,70 9.867,35

6.3 Comp. IFBA Rufo em concreto armado, larg.=40 cm, e=3cm m 52,02 32,53 1.692,02
6.4 Comp. IFBA Calha mista de alvenaria e concreto,conforme projeto m² 120,32 67,70 8.145,91
6.5 94223 Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, e=6mm m 58,47 58,38 3.413,21

6.6 Comp. IFBA
Claraboia em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 89,50 424,21 37.966,35

6.7 Comp. IFBA
Marquise em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 10,50 373,63 3.923,08

6.8 96113 Forro de gesso, e=1,2cm, inclusive fixação com arame m² 23,02 35,86 825,54
7 ESQUADRIAS 41.831,18

7.1 ESQUADRIAS EM MADEIRA

7.1.1 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,80x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com maçaneta 
tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Porta P1

Unid 6,00 782,01 4.692,05

7.1.2 Comp. IFBA

Porta industrializada em madeira certificada lisa com visor de vidro na 
vertical, medindo 0,90x2,10m (uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, 
incl. fechadura com maçaneta tipo alavanca em latão cromado ou 
zamac - Porta P2

Unid 6,00 816,37 4.898,21

7.1.3 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,60x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com maçaneta 
tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Guarita

Unid 1,00 724,81 724,81

7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.2.1 Comp. IFBA
Esquadria em alumínio  anodizado natural, linha 25, incl. ferragens, de 
acordo com o projeto arquitetônico 

m² 57,71 227,76 13.143,83

7.2.2 91341
Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - sanitários - 
Porta P4

m² 8,82 439,04 3.872,36

7.2.3 Comp. IFBA
Porta em vidro temperado 10mm, medindo 1,60x2,10m (duas folhas), 
incl. Ferragens e acessórios, conforme proj. e especif. - Porta P3

Unid 1,00 3.869,62 3.869,62

7.2.4 94805
Porta 80x210cm, de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, fixação 
com parafusos, inclusive vidros - Guarita

Unid 1,00 731,01 731,01

7.2.5 Comp. IFBA
Painel em esquadria fixa de vidro temperado 8mm fumê e montantes 
em alumínio 

m² 19,31 509,26 9.833,84

7.2.6 94569
Janela de alumínio maxim-ar 60x40 cm, fixação com parafuso sobre 
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. - 
Guarita

m² 0,24 272,76 65,46

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS 3.003,32

8.1 91306
Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de 
acabamento médio

un 12,00 107,57 1.290,87

8.2 74046/002 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro un 8,00 42,87 342,99

8.3 Comp. IFBA
Mola aérea tipo hidráulica na cor prata, para porta de madeira, 
conforme especificação

un 8,00 171,18 1.369,46

9 VIDROS 13.602,63
9.1 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm m² 53,07 181,69 9.642,17
9.2 85004 Vidro fantasia m² 4,64 166,52 772,67

9.3  74125/002
Espelho cristal (e=4mm), com moldura em alumínio e compensado 
(e=6mm) plastificado e colado

m² 5,48 581,71 3.187,79

10 REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES E TETOS) 97.469,09

10.1 87879
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 1.068,94 3,74 4.002,05
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

10.2 87882
Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, traço 1:3

 m² 439,90 4,83 2.126,18

10.3 87529
Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa de cimento, 
areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 525,48 35,92 18.877,52

10.4 87530
Massa única em tetos, espessura 25mm, com argamassa de cimento, 
areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 439,90 38,47 16.921,28

10.5 87535
Emboço, para recebimento de cerâmica,  espessura 20mm, com 
argamassa  traço  1:2:8

m² 559,55 31,33 17.530,10

10.6 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 31X31cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, inclusive rejuntamento com 
argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 171,90 56,35 9.686,67

10.7 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 10X10cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, rejuntamento com argamassa 
pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 387,65 73,07 28.325,30

11 REVESTIMENTO EXTERNO 46.095,14

11.1 87894
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 820,14 6,01 4.929,32

11.2 87775 Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa, traço 1:2:8  m² 787,26 52,29 41.165,82

12 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 101.345,56

12.1 88411
Fundo selador acrílico em paredes internas e externas e tetos, uma 
demão

m² 1.780,20 2,49 4.435,88

12.2 88489 Pintura em paredes internas e tetos, com tinta acrílica, duas demãos m² 992,94 11,54 11.463,36

12.3 96131 Emassamento de paredes externas, com massa acrílica, duas demãos m² 769,86 21,31 16.407,01

12.4 88497
Emassamento de paredes e teto interna, com massa latex PVA, duas 
demãos

m² 791,15 12,87 10.183,80

12.5 88489 Pintura em paredes externas, com tinta acrílica, duas demãos m² 961,64 11,54 11.102,01

12.6 73762/004
Impermeabilização interna de reservatório superior e inferior, com 
asfalto elastomérico, incl. primer e véu de fibra de vidro

m² 44,23 160,74 7.109,49

12.7 83738
Impermeabilização de vigas baldrames com manta asfáltica 4 mm , incl. 
emulsão asfáltica

m² 211,88 89,32 18.924,32

12.8 Comp. IFBA
Argamassa de proteção mecânica de superfície interna de reservatório 
superior e inferior, com argamassa cimento e areia, traço 1:3

m² 44,23 38,34 1.695,82

12.9  74145/001 
Pintura de estrutura metálica em esmalte sintético utilizando 
revolver/compressor, duas demãos, incl. uma demão fundo oxido de 
ferro/zarcão

m² 6,53 20,25 132,22

12.10 74065/002 
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo 
nivelador branco - portas de madeira

m² 42,84 25,28 1.083,04

12.11 73753/001 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com 
filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de 
emulsão asfáltica, e=3mm. - Calhas, laje da guarita e tampa 
reservatório superior

m² 219,83 85,56 18.808,60

13 PAVIMENTAÇÃO 94.541,60

13.1 Comp. IFBA
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 
impermeabilizante, lançamento e adensamento, fck = 15Mpa, 
espessura 7cm

m² 523,78 42,70 22.364,61

13.2 87630 Contrapiso em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e= 3cm m² 523,78 39,81 20.849,59

13.3 72136
Piso alta resistência tipo granilite, c/ tonalidade clara, incluso juntas de 
dilatação plástica e polimento mecanizado, e= 8mm

m² 476,21 92,43 44.018,04

13.4 Comp. IFBA
Piso cerâmico, tipo Grês, 45x45cm, antederrapante, PEI-5, assentado 
com argamassa colante pré-fabricada, AC-II, inclusive rejunte com  
argamassa pré-fabricada. 

 m² 47,57 79,32 3.773,37

13.5 Comp. IFBA Enceramento de piso alta resistência, duas demãos m² 476,21 7,43 3.535,99
14 ARREMATES 28.426,19

14.1 Comp. IFBA Peitoril em granito corumbá, 17x2cm m 72,04 70,70 5.092,99
14.2 Comp. IFBA Soleira em granito corumbá, 15x2 cm m 23,40 73,09 1.710,27
14.3 Comp. IFBA Rodapé em granito corumba 10x2cm m 293,65 53,67 15.759,42
14.4 73908/002 Cantoneira de alumínio 1x1", para proteção de quina de parede m 106,30 39,78 4.228,72
14.5 Comp. IFBA Rodopia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 44,51 825,29
14.6 Comp. IFBA Rodosaia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 43,66 809,51
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 106.854,91

15.1 Quadros, disjuntores e dispositivos de proteção

15.1.1 83463

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 150A e proteção geral, capacidade para até 12 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 269,51 269,51

15.1.2 74131/004 

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 100A e proteção geral, capacidade para até 18 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 363,54 363,54

15.1.3 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 8 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 269,51 269,51

15.1.4 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta

un 2,00 269,51 539,03

15.1.5  74131/001 
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para 3 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 63,97 63,97

15.1.6 93653
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 10A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 8,00 12,46 99,67
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15.1.7 74130/001
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 16A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 5,00 16,49 82,45

15.1.8 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 6,00 13,97 83,84

15.1.9 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 14,00 13,97 195,64

15.1.10 93670
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 25A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 83,64 167,29

15.1.11 93671
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 32A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 87,35 174,70

15.1.12 93672
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 40A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 93,40 186,80

15.1.13 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 70A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 164,78 329,57

15.1.14 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 125A – 250V/380V – 10KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 426,92 853,84

15.1.15 Comp. IFBA
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) monopolar classe II 45KA – 
275V, padrão ABNT NBR IEC  61643-1

un 4,00 132,42 529,66

15.2 Condutores e acessórios

15.2.1 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 25mm², resistente a chama, com isolação 
em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 7,00 17,86 124,99

15.2.2 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 50mm², resistente a chama, com isolação 
em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 28,00 33,11 927,00

15.2.3 91926
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT 
NBR 8661

m 1.216,00 2,87 3.486,80

15.2.4 91928
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT NBR 8661

m 663,00 4,50 2.980,34

15.2.5 91930
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT NBR 8661

m 278,00 6,14 1.705,69

15.2.6 91927
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 502,00 3,61 1.810,32

15.2.7 91929
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 754,00 5,03 3.795,38

15.2.8 91931
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 2,60 6,76 17,58

15.2.9 92982
Cabo de cobre flexível unipolar 16mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 50,00 10,03 501,49

15.2.10 92984
Cabo de cobre flexível unipolar 25mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 134,00 17,04 2.283,61

15.2.11 92986
Cabo de cobre flexível unipolar 35mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 67,00 22,83 1.529,39

15.2.12 92988
Cabo de cobre flexível unipolar 50mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 61,63 31,77 1.957,81

15.2.13 92992
Cabo de cobre flexível unipolar 95mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 246,52 57,04 14.060,43

15.2.14 72260 Conector de pressão para cabo de 16mm² un 6,00 16,23 97,37
15.2.15 72261 Conector de pressão para cabo de 25mm² un 16,00 17,04 272,67
15.2.16 72262 Conector de pressão para cabo de 35mm² un 8,00 17,10 136,84
15.2.17 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² un 2,00 22,98 45,95
15.2.18 72265 Conector de pressão para cabo de 95mm² un 8,00 27,36 218,88

15.3 Calhas, eletrodutos e acessórios

15.3.1 91867 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3/4", padrão ABNT NBR 15465 m 656,00 7,83 5.133,84

15.3.2 91868 Eletroduto rígido roscável em PVC de 1", padrão ABNT NBR 15465 m 65,00 10,77 699,95

15.3.3 91869 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/4", padrão ABNT NBR 15465 m 31,00 13,74 425,82

15.3.4 93008 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 54,00 13,19 712,00

15.3.5 93009 Eletroduto rígido roscável em PVC 2", padrão ABNT NBR 15465 m 16,80 19,20 322,49

15.3.6 93010 Eletroduto rígido roscável em PVC 2.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 15,00 26,48 397,25

15.3.7 93011 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3", padrão ABNT NBR 15465 m 61,00 32,24 1.966,82

15.3.8 91905
Curva curta 90° para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT 
NBR 15465

un 8,00 14,35 114,80

15.3.9 91879 Luva para eletroduto em PVC roscável 3/4", padrão ABNT NBR 15465 un 94,00 6,87 646,19

15.3.10 91880 Luva para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT NBR 15465 un 12,00 8,70 104,43

15.3.11 91881
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/4", padrão ABNT NBR 
15465

un 7,00 11,07 77,48

15.3.12 93013
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 15,00 12,67 190,08

15.3.13 93015
Luva para eletroduto em PVC roscável 2.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 4,00 22,61 90,46

15.3.14 93016 Luva para eletroduto em PVC roscável 3", padrão ABNT NBR 15465 un 21,00 27,23 571,92

15.4 Luminárias e acessórios
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15.4.1 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x20W 
– 220V 6500K 1850lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 61,00 146,73 8.950,38

15.4.2 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x10W 
– 220V 6500K 900lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 1,00 104,10 104,10

15.4.3 Comp. IFBA

Luminária circular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas em alumínio anodizado de 
alta refletância, com uma lâmpada LED bulbo ou milho 11W – 220V 
4100K 990lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 10,00 76,54 765,44

15.4.4 Comp. IFBA
Arandela tipo tartaruga p/ uso interno, com uma lâmpada LED bulbo ou 
milho 9W – 220V 6500K 810lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 15,00 85,42 1.281,33

15.4.5 Comp. IFBA
Poste cônico reto em aço galvanizado H=7m, com janela de inspeção, 
engastado

un 6,00 2.105,40 12.632,39

15.4.6 Comp. IFBA
Luminária LED para iluminação pública 91W – 127V 6500K 10.030lm 
vida útil 25.000 horas IRC >80% grau de proteção IP-67

un 6,00 666,46 3.998,76

15.5 Tomadas e Interruptores e caixas de passagem

15.5.1 91996
Tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
14136, com placa

un 27,00 28,92 780,97

15.5.2 92004
Tomada hexagonal dupla 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 14136, 
com placa

un 44,00 47,68 2.098,01

15.5.3 91953
Interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 15,00 24,33 364,94

15.5.4 91967
Interruptor simples de 3 teclas 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 1,00 52,70 52,70

15.5.5 83399 Interruptor fotoelétrico resistivo 1200W 220V un 6,00 30,16 180,99

15.5.6 92023
Conjunto interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
NM 60669-1, e tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão 
ABNT NBR 14136, com placa

un 2,00 43,07 86,15

15.5.7 Comp. IFBA
Conjunto tomada 2P+T 20A + disjuntor termomagnético monopolar DIN 
20A – 250V/380V – 5KA, curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2, 
montado em caixa de PVC 15x15cm

un 14,00 145,43 2.035,95

15.5.8 91941 Caixa para eletroduto em PVC 4x2" un 89,00 8,73 776,75
15.5.9 91937 Caixa octagonal para eletroduto em PVC 3x3” un 91,00 9,65 878,52

15.5.10 83446
Caixa de passagem em alvenaria 300x300x300 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 1,00 176,80 176,80

15.5.11 Comp. IFBA
Caixa de passagem em alvenaria 400x400x400 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 2,00 314,32 628,63

15.5.12 91943 Caixa de passagem em PVC de embutir 10x10x8 cm com tampa un 14,00 16,83 235,61
15.5.13 Comp. IFBA Caixa de passagem em PVC de embutir 15x15x8 cm com tampa un 6,00 33,68 202,10

15.6 Entrada de serviço
15.6.1 83396 Poste duplo T em concreto armado 9m 150 daN un 1,00 1.070,97 1.070,97

15.6.2 83372
Caixa metálica para medição padrão coelba para medidor saga 200A 
duplo compartimento para medidor e disjuntor

un 1,00 936,45 936,45

15.6.3 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

un 1,00 54,59 54,59

15.6.4 72253 Cabo de cobre nú 35mm² m 3,00 27,07 81,21
15.7 SPDA e Aterramento

15.7.1 Comp. IFBA Fixador universal para cabos em latão estanhado Unid 30,00 30,95 928,60

15.7.2 98463
Suporte-guia tipo simples com roldana em polipropileno p/ aparafusar Ø 
5/16" x 200mm

Unid 114,00 22,08 2.516,61

15.7.3 72315 Terminal aéreo de aço GF, sem bandeira, h=35cm Unid 11,00 31,58 347,37

15.7.4 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

Unid 8,00 54,59 436,75

15.7.5 Comp. IFBA
Caixa de inspeção em alvenaria com tampa em concreto, nas 
dimensões de 30 x 30 x 25cm

Unid 4,00 98,37 393,48

15.7.6 72251 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 16mm² m 31,60 14,07 444,75
15.7.7 72252 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 25mm² m 14,50 20,39 295,58
15.7.8 72253 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 35mm² m 182,50 27,07 4.940,57
15.7.9 72254 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 50mm² m 163,38 38,48 6.286,65
15.7.10 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² Unid 12,00 22,98 275,72

16 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 64.192,16

16.1 Comp. IFBA
Tomada lógica dupla RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 21,00 67,29 1.413,11

16.2 Comp. IFBA
Tomada lógica simples RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 30,00 56,68 1.700,46

16.3 Comp. IFBA
Fornecimento e instalação de Patch cable (Patch cord azul) cat.6 
c/1,50m – com identificação

Unid 72,00 38,05 2.739,82

16.4 Comp. IFBA Régua de tomadas 06pos 2p+t 19" Unid 1,00 90,59 90,59
16.5 Comp. IFBA Cabo utp cat 6 m 2.285,74 10,63 24.288,07
16.6 Comp. IFBA Patch-panel 24 psc cat. 6 568a, incluso guias horizontais Unid 3,00 624,88 1.874,63
16.7 Comp. IFBA Fornecimento e montagem de rack fechado 19" x 36u x 670mm Unid 1,00 2.549,38 2.549,38
16.8 91872 Eletroduto pvc 1” m 459,00 13,74 6.304,89
16.9 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 200x200x100mm - aço Unid 9,00 45,13 406,15
16.10 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 400x400x120mm - aço Unid 2,00 64,69 129,37
16.11 Comp. IFBA Pigtail – Extensão óptica Unid 8,00 74,29 594,33
16.12 Comp. IFBA Cordão duplex mm sc/lc 2,5m  62.5 mmf Unid 4,00 85,61 342,42
16.13 Comp. IFBA Cabo óptico 4fo 62.5 mmf interno m 170,00 40,99 6.968,16
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16.14 Comp. IFBA Distribuidor interno óptico para 24 fibras Unid 2,00 560,90 1.121,81
16.15 Comp. IFBA Certificação metálica, com identificação de pontos UTP Unid 72,00 37,14 2.674,00
16.16 Comp. IFBA Emenda ótica Unid 8,00 7,35 58,80
16.17 Comp. IFBA Certificação ótica, com identificação de cabo FO Unid 4,00 64,62 258,49
16.18 91885 Luva em PVC 1" Unid 86,00 9,32 801,18

16.19 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 44,50 67,63 3.009,49

16.20 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 200x100mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 32,48 102,41 3.326,40

16.21 83446
Caixa de passagem em alvenaria (40x40x40cm), lastro de concreto c/ 
tampa de concreto

Unid 4,00 176,80 707,22

16.22 93358 Escavação manual de material de 1ª categoria m³ 30,60 67,85 2.076,34
16.23 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 25,50 29,69 757,06

17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.179,82
17.1 REDE DE ÁGUA FRIA - RASGOS E ENCHIMENTOS

17.1.1 90443
Execução de rasgo e fechamentos em alvenaria p/ passagem de 
tubulação hidráulica diâmetro 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")

m 52,00 12,31 640,05

17.2 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES
17.2.1 89401 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm m 25,05 7,00 175,34
17.2.2 89402 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 25mm m 32,95 8,61 283,86
17.2.3 89403 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 32mm m 33,79 13,70 462,87

17.2.4 89422 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 20mmX1/2" un 4,00 3,87 15,48

17.2.5 89553 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 32mmX1" un 10,00 5,27 52,72
17.2.6 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 25X20mm un 3,00 4,97 14,91
17.2.7 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 32X25mm un 1,00 5,60 5,60
17.2.8 Comp. IFBA Colar de tomada em pvc 1/2" un 1,00 12,54 12,54
17.2.9 89404 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 20mm un 11,00 4,62 50,82
17.2.10 89408 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 25mm un 6,00 5,62 33,73
17.2.11 89413 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 32mm un 12,00 7,86 94,36
17.2.12 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 25X20mm un 4,00 13,27 53,08
17.2.13 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 32X25mm un 4,00 6,09 24,34
17.2.14 Comp. IFBA Joelho PVC SOLDÁVEL 90° c/ rosca, Ø 20mm x 1/2" un 10,00 8,35 83,54
17.2.15 90373 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° com bucha de latão 1/2" un 16,00 13,25 211,96
17.2.16 89417 Luva PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm un 1,00 3,61 3,61
17.2.17 89438 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 20mm un 4,00 6,55 26,20
17.2.18 89440 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 25mm un 1,00 7,95 7,95
17.2.19 89443 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 32mm un 2,00 11,32 22,64
17.2.20 89442 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 25X20mm un 17,00 9,68 164,55
17.2.21 89445 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 32X25mm un 1,00 14,00 14,00
17.2.22 89449 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 50mm m 2,00 15,35 30,70

17.2.23 89596 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 50mmX 1.1/2"  un 6,00 9,83 58,98

17.2.24 72789 Adaptador soldável longo c/ flange p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 15,30 15,30
17.2.25 94783 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 20mm - 1/2"  un 1,00 19,32 19,32
17.2.26 94708 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 24,63 24,63
17.2.27 72792 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 50mm - 1.1/2"  un 1,00 33,11 33,11
17.2.28 94712 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 60mm - 2"  un 1,00 64,26 64,26
17.2.29 89501 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 50mm un 3,00 12,43 37,30
17.2.30 89625 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 50mm un 3,00 19,03 57,10

17.3 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS
17.3.1 74175/001 Registro GAVETA c/ canopla cromada Ø 1" un 6,00 103,43 620,57
17.3.2 94497 Registro de gaveta bruto 1. 1/2" un 3,00 120,76 362,27
17.3.3 89352 Registro de gaveta bruto 1/2" un 2,00 38,93 77,86
17.4 REDE DE ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS/ RESERVATÓRIOS

17.4.1 88547 Sistema automático de boia un 1,00 89,93 89,93
17.4.2 88504 Caixa d´água em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00 647,84 647,84
17.5 REDE DE ESGOTO - EXECUÇÃO DE VALA/CAVA                                                                                

17.5.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 23,70 67,85 1.608,15

17.5.2 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 4,61 29,69 136,86
17.6 REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES

17.6.1 89711 Tubo PVC ESGOTO Ø 40mm m 22,80 16,98 387,13
17.6.2 89712 Tubo PVC ESGOTO Ø 50mm m 21,13 24,83 524,66
17.6.3 89713 Tubo PVC ESGOTO Ø 75mm m 13,85 37,25 515,93
17.6.4 89714 Tubo PVC ESGOTO Ø 100mm m 28,89 48,32 1.395,98
17.6.5 89728 Curva curta 90º Ø 40mm un 12,00 10,44 125,32
17.6.6 89733 Curva curta 90º Ø 50mm un 3,00 17,66 52,97
17.6.7 89726 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 40mm un 2,00 8,34 16,68
17.6.8 89732 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 50mm un 5,00 10,28 51,40
17.6.9 89739 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 75mm un 2,00 17,51 35,01
17.6.10 89746 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 100mm un 4,00 21,86 87,45
17.6.11 89724 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 40mm - 1.1/2" com anel un 12,00 7,38 88,50
17.6.12 89731 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 50mm un 12,00 9,58 114,95
17.6.13 89744 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 100mm un 10,00 21,77 217,75
17.6.14 89785 Junção PVC ESGOTO 50x50mm un 4,00 18,23 72,93
17.6.15 89797 Junção PVC ESGOTO 100x100mm un 7,00 40,98 286,88
17.6.16 Comp. IFBA Junção PVC ESGOTO 100x50mm un 5,00 17,45 87,23
17.6.17 89569 Junção PVC ESGOTO 100x75mm un 2,00 55,04 110,09
17.6.18 89830 Junção PVC ESGOTO 75x50mm un 4,00 23,83 95,31
17.6.19 89709 Ralo sifonado 100x100x53mm saida 40mm com grelha branca un 2,00 10,26 20,51
17.6.20 89784 Tê Ø 50X50mm un 3,00 17,15 51,46
17.6.21 Comp. IFBA Tê Ø 75X50mm un 4,00 11,25 45,01
17.6.22 89796 Tê Ø 100X100mm un 1,00 35,31 35,31
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17.6.23 89665 Redução excêntrica - 75 mm - 50 mm un 2,00 10,31 20,61
17.6.24 Comp. IFBA Terminal de ventilação 50 mm un 3,00 9,53 28,59

17.7 REDE DE ESGOTO - CAIXAS
17.7.1 89707 Caixa sifonada em PVC com grelha branca, 100x100x50mm Unid 4,00 27,38 109,54

17.7.2 Comp. IFBA

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 60x60cm, 
h variável 

Unid 2,00 538,67 1.077,34

17.7.3 98105

Caixa de gordura (CG) 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 60x60cm, 
h variável 

Unid 1,00 593,01 593,01

17.8 FOSSAS E SUMIDOUROS

17.8.1 98052
Tanque séptico Ø = 1,20m, h=1,75m em anel de concreto armado 
devidamente impermeabilizado incl. tampão de fechamento hermético 
em concreto armado

Unid 1,00 1.833,17 1.833,17

17.8.2 98078
Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m

Unid 1,00 3.620,72 3.620,72

17.8.3 98072
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x 1,67 m,

Unid 1,00 3.662,30 3.662,30

17.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

17.9.1 86932
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 
médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm

Unid 9,00 495,25 4.457,27

17.9.2 95472
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com 
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia 
sanitária ajustável

Unid 2,00 811,72 1.623,44

17.9.3 86938
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, 
incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado

Unid 10,00 294,42 2.944,19

17.9.4 Comp. IFBA
Lavatório louça sem coluna,c/ sifão cromado, válvula cromada, engate 
cromado

Unid 1,00 188,24 188,24

17.9.5 Comp. IFBA
Lavatório louça de canto, sem coluna c/ sifão cromado, válvula 
cromada, engate cromado, conforme NBR 9050 e detalhe arquitetônico 

Unid 2,00 430,86 861,72

17.9.6 74234/001
Mictório individual em louça branca, com pertences, ligação  de 1/2" 
com ferragens em metal cromado 

Unid 3,00 595,15 1.785,45

17.9.7 86936
Cuba aço inox de embutir, 40x34x17cm, sifão em metal cromado, válvula em metal 
cromado tipo amaricana, instalada em bancada de granito.

Unid 1,00 320,05 320,05

17.9.8 Comp. IFBA Torneira de bancada pressão temporizada em metal cromado Unid 11,00 172,72 1.899,89

17.9.9 Comp. IFBA
Torneira de pressão temporizada tipo alavanca 1/2" – apropriada para 
lavatórios dos sanitários de PCD  (segundo NBR-9050)

Unid 2,00 437,41 874,82

17.9.10 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" para pia de cozinha - 
padrão alto

Unid 1,00 103,15 103,15

17.9.11 Comp. IFBA Assento para vaso sanitário em plástico Unid 9,00 35,95 323,54

17.9.12 Comp. IFBA
Porta papel toalha em material plástico ABS, padrão institucional para 
rolos de 300 a 600 metros

Unid 5,00 49,85 249,27

17.9.13 Comp. IFBA
Porta papel higiênico em material plástico ABS, padrão institucional 
para rolos de 300 a 600 metros

Unid 11,00 49,74 547,18

17.9.14 95547
Porta sabonete líquido de 800ml em plástico de alto impacto, na cor 
branco

Unid 5,00 67,37 336,83

17.9.15 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para sanitários de PCD Unid 4,00 169,13 676,50
17.9.16 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para lavatório de canto Unid 2,00 143,10 286,20

18 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.480,15

18.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 7,50 67,85 508,91

18.2 83671 Fornec/assentamento de tubo PVC rígido d=100mm m 18,00 55,56 1.000,05

18.3 Comp. IFBA
Fornec/assent. de tubo PVC rígido  ø=150mm, assentado em berço de 
areia

m 60,00 62,86 3.771,49

18.4 Comp. IFBA
Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alv. de tijolo revestida com 
argamassa 1:4 (cimento e areia), c/ fundo de concreto simples e tampa 
em concreto armado, inclusive escavação e reaterro

Unid 4,00 701,63 2.806,53

18.5  73882/001 Calha em concreto simples, meia cana de concreto, diametro 200 mm m 60,00 39,68 2.380,85

18.6 83676
Tubo concreto simples classe C-1 D=300mm incl material e mão de 
obra, incl. Escavação e rejunte com argamassa de cimento e areia 
traço 1:4

m 30,00 136,01 4.080,27

18.7 89578 Tubo de queda AP ø=100mm m 21,60 24,35 526,06
18.8 89709 Ralo hemisférico Ø 4" Unid 4,00 69,13 276,53
18.9 89529 Joelho PVC curta  90° Ø 100 mm Unid 4,00 32,37 129,47
19 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO 6.006,54

19.1 72283
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2 
", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1 
1/2" e esguicho em latão 1.1/2" 

Unid 2,00 1.189,20 2.378,39

19.2 72554 Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalacao Unid 4,00 689,00 2.755,99

19.3 73775/002
Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga 
completa fornecimento e colocacao

Unid 4,00 218,04 872,15

20 PAISAGISMO E URBANISMO 118.726,75

20.1 68333
Passeio em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 
incluso juntas  de dilatação em madeira

m² 353,10 56,69 20.015,55

20.2 72799
Pavimentação em paralelepípedo sobre coxim de areia com rejunte de 
argamassa de cimento e areia traço 1:3

m² 1.252,95 62,43 78.224,74

20.3 98503 Plantio de grama batatais em placas, incl. preparo do solo m² 618,65 17,22 10.651,38

20.4 94275
Meio fio pre-moldado 12x15x30x100cm, FCK 18MPA com rejuntamento 
de argamassa de cimento e areia traço 1:4

m 227,60 41,57 9.461,68

20.5 79465 Pintura de logotipo PcD com tinta para piso em borracha clorada m² 8,01 46,62 373,41
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

21 MURO DE FECHAMENTO 164.884,49
21.1 96523 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata. m³ 126,13 81,48 10.276,46

21.2 Comp. IFBA
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive 
chapisco, reboco e pintura (H=1,7m)

m² 850,00 116,31 98.865,78

21.3 Comp. IFBA

Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, 
INCLUSIVE chapisco, reboco, fundo selador, emassamento e pintura 
acrílica (H=1,7m)

m² 85,00 265,63 22.578,73

21.4 85096 Gradil e portão de aluminio anodizado tipo barra chata m² 85,00 390,16 33.163,51
22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.193,70

22.1 Comp. IFBA
Bancadas e balcões em granito cinza corumbá, espessura 2cm, 
dimensões conforme projeto

m² 4,80 606,90 2.913,14

22.2 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 35cm e 
espessura 5cm 

Unid 27,00 88,37 2.385,89

22.3 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 100cm e 
espessura 5cm 

Unid 3,00 121,15 363,46

22.4 73665
Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com 
fundo anticorrosivo tipo zarcão

m 5,50 72,15 396,82

22.5 Comp. IFBA
Portinhola em alumínio para visita do barrilete do reservatório medindo 
60x60cm, incl. Ferragens

m² 0,36 198,49 71,46

22.6  74073/002 
Alçapão em chapa de ferro galvanizada 16 para fechamento dos 
reservatórios medindo 70x70cm com guarnição e alça para cadeado

Unid 2,00 158,95 317,90

22.7 89865
Dreno em tubo de PVC Ø 25mm embutido em alvenaria, para captação 
de água do sistema de refrigeração tipo Split 

m 62,70 11,97 750,56

22.8 89451
Duto em tubo de PVC Ø 3" para passagem de instalações do sistema 
de refrigeração tipo Split (ligação evaporadora/ condensadora) em 
parede de alvenaria e= 15cm incl. tampa de vedação 

m 9,50 32,64 310,11

22.9 Comp. IFBA Andaime metálico tipo fachadeiro Mês 4,00 335,76 1.343,04
22.10 9537 Limpeza final da obra m² 2.021,66 2,64 5.341,32

23 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 118.702,30
23.1 Comp. IFBA Despesas específicas da administração local da obra mês 6,00 19.783,72 118.702,30
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Ítem Discriminação Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
32295,90 21530,60

60,0% 40,0%
37704,09 25136,06

60,0% 40,0%
46577,25 31051,50

60,0% 40,0%
59726,20 59726,20 79634,93

30,0% 30,0% 40,0%
12052,92 18079,38 30132,30

20,0% 30,0% 50,0%
17217,26 30130,21 38738,84

20,0% 35,0% 45,0%
10457,80 14640,91 16732,47

25,0% 35,0% 40,0%
750,83 1051,16 1201,33
25,0% 35,0% 40,0%

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS
3.003,32                            0,19%

5 PAREDES E PAINÉIS
60.264,59                          3,73%

6 COBERTURA
86.086,31                          5,33%

7 ESQUADRIAS
41.831,18                          2,59%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
62.840,15                          3,89%

3 FUNDAÇÃO
77.628,75                          4,81%

4 SUPERESTRUTURA
199.087,33                        12,33%

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

ANEXO III - ITEM 03: ITATIM
OBRA: EXPANSÃO IV

LOCAL DA CONSTRUÇÃO:  CTR  ITATIM

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
53.826,50                          3,33%

25,0% 35,0% 40,0%
2.720,53                 5.441,05                 5.441,05                 

20,0% 40,0% 40,0%
4873,45 14620,36 29240,73 24367,27 24367,27

5,0% 15,0% 30,0% 25,0% 25,0%
11523,79 11523,79 11523,79 11523,79

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
10134,56 10134,56 40538,22 40538,22

10,0% 10,0% 40,0% 40,0%
23635,40 42543,72 28362,48

25,0% 45,0% 30,0%
28426,19

100,0%
16028,24 16028,24 16028,24 21370,98 37399,22

15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 35,0%
6419,22 9628,82 9628,82 19257,65 19257,65

10,0% 15,0% 15,0% 30,0% 30,0%

4897,48 4897,48 4897,48 11753,95 12733,44

12,5% 12,5% 12,5% 30,0% 32,5%
7740,07 7740,07

50,0% 50,0%
1201,31 1201,31 900,98 900,98 1801,96

20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 30,0%
29681,69 41554,36 47490,70

25,0% 35,0% 40,0%
41221,12 41221,12 32976,90 24732,67 24732,67

25,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,0%
4258,11 5677,48 4258,11

30,0% 40,0% 30,0%

8827,56 19021,98 18913,29 25634,15 24815,29 21490,03

7,4% 16,0% 15,9% 21,6% 20,9% 18,1%

R$ 258.685,82 R$ 257.207,70 R$ 348.606,64 R$ 337.470,76 R$ 292.249,56

23 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
118.702,30                        7,35%

Totais mensais R$ 120.048,67

20 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
118.726,75                        7,35%

21 MURO DE FECHAMENTO
164.884,49                        10,21%

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.193,70                          0,88%

17 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
39.179,82                          2,43%

18 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
15.480,15                          0,96%

19 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO
6.006,54                            0,37%

14 ARREMATES
28.426,19                          1,76%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
106.854,91                        6,62%

16 INSTALAÇÕES DE LÓGICA
64.192,16                          3,98%

11 REVESTIMENTO EXTERNO 
46.095,14                          2,86%

12 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
101.345,56                        6,28%

13 PAVIMENTAÇÃO
94.541,60                          5,86%

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS
3.003,32                            0,19%

9 VIDROS
13.602,63                          0,84%

10 REVESTIMENTO INTERNO  (PAREDES E TETOS)
97.469,09                          6,04%



OBRA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA
LOCAL MONTE SANTO BASE SINAPI 05/18

BDI 25,22%
VALOR DA OBRA (R$)

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.826,50
1.1 Comp. IFBA Taxas e emolumentos un 1,00 7.118,96 7.118,96
1.2 73822/002 Raspagem e limpeza mecanizada do terreno m² 2.760,00 0,65 1.797,09

1.3 93207
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos

m² 8,00 813,26 6.506,10

1.4 93208
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, incluso prateleiras

m² 19,00 640,01 12.160,27

1.5 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

m² 18,00 444,34 7.998,12

1.6 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não incluso mobiliário

m² 8,00 764,78 6.118,23

1.7 41598 Ligação provisória de luz e força un 1,00 1.681,72 1.681,72
1.8 Comp. IFBA Ligação provisória hidrossanitária un 1,00 1.390,10 1.390,10
1.9 Comp. IFBA Mobilização e desmobilização un 1,00 4.812,78 4.812,78
1.10 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizada m² 3,60 352,78 1.270,02

1.11 74077/002 
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

m² 560,00 5,31 2.973,12

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 62.840,15
2.1 72961 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m² 2.760,00 1,59 4.389,05
2.2 Comp. IFBA Material de empréstimo inclusive transporte m³ 552,00 94,20 52.000,27

2.3 74153/001 
Espalhamento mecânico de material de 1ª categoria com 
motoniveladora.

m³ 552,00 0,28 152,06

2.4 74005/002 
Compactação mecanizada com controle GC>= 95% com 
motoniveladora.

m³ 204,00 6,52 1.330,84

2.5 74010/1
Carga e descarga mecânica de solo, utilizando camilhão basculante 
6m³ e pá carregadeira sobre pneus

m³ 690,00 2,10 1.451,50

2.6 95288
Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito 
natural, DMT 600 a 800 m

m³ 690,00 5,10 3.516,43

3 FUNDAÇÃO 77.628,75

3.1 96525
Escavação mecanizada de vala para VIGA BALDRAME, com previsão 
de fôrma. 

m³ 42,00 36,40 1.528,81

3.2 96521
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou SAPATA, com 
previsão de fôrma.

m³ 168,36 39,54 6.657,47

3.3 93381 Reaterro mecanizado de valas com compactação m³ 172,02 9,29 1.598,24

3.4 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.

m³ 19,64 324,85 6.379,99

3.5 74157/004 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 32,22 118,00 3.802,06

3.6 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 32,22 419,57 13.518,61

3.7 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 32,22 34,31 1.105,44

3.8 96535
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para SAPATA, em 
chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 40,32 133,83 5.396,04

3.9 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para VIGA 
BALDRAME, em chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 223,60 70,88 15.849,77

3.10 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 
mm-montagem

kg 323,93 14,20 4.599,62

3.11 96544
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 
mm-montagem

kg 6,84 12,08 82,65

3.12 96545
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 8 
mm-montagem

kg 776,09 11,37 8.823,81

3.13 96546
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 10 
mm-montagem

kg 220,89 9,24 2.041,22

3.14 96547
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 
mm-montagem

kg 43,47 8,13 353,26

3.15 96548
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 16 
mm-montagem

kg 789,48 7,46 5.891,77

4 SUPERESTRUTURA 199.087,33

4.1 92874
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas. 

m³ 113,22 30,29 3.429,39

4.2 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 10 mm.

m² 193,66 114,92 22.255,95

4.3 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada 
plastificada e = 10 mm. 

m² 302,30 82,91 25.062,24

4.4 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 10 mm. 

m² 511,70 30,08 15.390,28

4.5 90997
Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco 
(reservatório)

m² 64,40 19,25 1.239,42

4.6 74202/001
Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm 
lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento 
eapr.3x) e ferragem negativa

m² 18,92 78,15 1.478,54

4.7 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 113,22 419,57 47.503,95

4.8 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 113,22 34,31 3.884,47

4.9 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 
5,0 mm - montagem. 

Kg 719,08 14,29 10.273,56

ANEXO III - ITEM 04: MONTE SANTO

1.622.386,69
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

4.10 92776
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
6,3 mm - montagem. 

Kg 72,54 9,95 722,11

4.11 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
8,0 mm - montagem. 

Kg 567,93 8,89 5.049,07

4.12 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
10,0 m m - montagem. 

Kg 530,35 7,74 4.104,02

4.13 92779
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
12,5 m m – montagem.

Kg 716,22 7,20 5.156,71

4.14 92780
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
16,0 m m - montagem. 

Kg 1.864,26 6,74 12.558,76

4.15 92882 Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm – montagem (Laje) Kg 642,24 12,15 7.800,59
4.16 92883 Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm – montagem (Laje) Kg 1.663,29 11,36 18.890,06
4.17 92884 Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm – montagem (Laje) Kg 871,47 9,15 7.976,79
4.18 92885 Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm – montagem (Laje) Kg 791,28 7,98 6.311,43

5 PAREDES E PAINÉIS 60.264,59

5.1 87471
Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado 
com argamassa traço 1:2:4 (cimento, areia e arenoso)

 m² 824,15 46,03 37.934,98

5.2 93186 Verga e contraverga moldada “in loco” em concreto m 122,30 64,86 7.932,58

5.3 79627
Divisória sanitária em granito cinza corumbá, espessura 3cm, 
assentada com argamassa, no traço 1:3,conforme detalhamento 
arquitetônico

m² 23,14 622,17 14.397,03

6 COBERTURA 86.086,31

6.1 94207
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, espessura 6mm, 
incluindo acessórios, excluso madeiramento

m² 454,72 44,54 20.252,84

6.2 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não 
aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de 
fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 454,72 21,70 9.867,35

6.3 Comp. IFBA Rufo em concreto armado, larg.=40 cm, e=3cm m 52,02 32,53 1.692,02
6.4 Comp. IFBA Calha mista de alvenaria e concreto,conforme projeto m² 120,32 67,70 8.145,91
6.5 94223 Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, e=6mm m 58,47 58,38 3.413,21

6.6 Comp. IFBA
Claraboia em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 89,50 424,21 37.966,35

6.7 Comp. IFBA
Marquise em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 10,50 373,63 3.923,08

6.8 96113 Forro de gesso, e=1,2cm, inclusive fixação com arame m² 23,02 35,86 825,54
7 ESQUADRIAS 41.831,18

7.1 ESQUADRIAS EM MADEIRA

7.1.1 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,80x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com maçaneta 
tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Porta P1

Unid 6,00 782,01 4.692,05

7.1.2 Comp. IFBA

Porta industrializada em madeira certificada lisa com visor de vidro na 
vertical, medindo 0,90x2,10m (uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, 
incl. fechadura com maçaneta tipo alavanca em latão cromado ou 
zamac - Porta P2

Unid 6,00 816,37 4.898,21

7.1.3 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,60x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com maçaneta 
tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Guarita

Unid 1,00 724,81 724,81

7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.2.1 Comp. IFBA
Esquadria em alumínio  anodizado natural, linha 25, incl. ferragens, de 
acordo com o projeto arquitetônico 

m² 57,71 227,76 13.143,83

7.2.2 91341
Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - sanitários - 
Porta P4

m² 8,82 439,04 3.872,36

7.2.3 Comp. IFBA
Porta em vidro temperado 10mm, medindo 1,60x2,10m (duas folhas), 
incl. Ferragens e acessórios, conforme proj. e especif. - Porta P3

Unid 1,00 3.869,62 3.869,62

7.2.4 94805
Porta 80x210cm, de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, fixação 
com parafusos, inclusive vidros - Guarita

Unid 1,00 731,01 731,01

7.2.5 Comp. IFBA
Painel em esquadria fixa de vidro temperado 8mm fumê e montantes 
em alumínio 

m² 19,31 509,26 9.833,84

7.2.6 94569
Janela de alumínio maxim-ar 60x40 cm, fixação com parafuso sobre 
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. - 
Guarita

m² 0,24 272,76 65,46

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS 3.003,32

8.1 91306
Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de 
acabamento médio

un 12,00 107,57 1.290,87

8.2 74046/002 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro un 8,00 42,87 342,99

8.3 Comp. IFBA
Mola aérea tipo hidráulica na cor prata, para porta de madeira, 
conforme especificação

un 8,00 171,18 1.369,46

9 VIDROS 13.602,63
9.1 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm m² 53,07 181,69 9.642,17
9.2 85004 Vidro fantasia m² 4,64 166,52 772,67

9.3  74125/002
Espelho cristal (e=4mm), com moldura em alumínio e compensado 
(e=6mm) plastificado e colado

m² 5,48 581,71 3.187,79

10 REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES E TETOS) 97.469,09

10.1 87879
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 1.068,94 3,74 4.002,05
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL
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10.2 87882
Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, traço 1:3

 m² 439,90 4,83 2.126,18

10.3 87529
Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa de cimento, 
areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 525,48 35,92 18.877,52

10.4 87530
Massa única em tetos, espessura 25mm, com argamassa de cimento, 
areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 439,90 38,47 16.921,28

10.5 87535
Emboço, para recebimento de cerâmica,  espessura 20mm, com 
argamassa  traço  1:2:8

m² 559,55 31,33 17.530,10

10.6 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 31X31cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, inclusive rejuntamento com 
argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 171,90 56,35 9.686,67

10.7 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 10X10cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, rejuntamento com argamassa 
pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 387,65 73,07 28.325,30

11 REVESTIMENTO EXTERNO 46.095,14

11.1 87894
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 820,14 6,01 4.929,32

11.2 87775 Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa, traço 1:2:8  m² 787,26 52,29 41.165,82

12 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 101.345,56

12.1 88411
Fundo selador acrílico em paredes internas e externas e tetos, uma 
demão

m² 1.780,20 2,49 4.435,88

12.2 88489 Pintura em paredes internas e tetos, com tinta acrílica, duas demãos m² 992,94 11,54 11.463,36

12.3 96131 Emassamento de paredes externas, com massa acrílica, duas demãos m² 769,86 21,31 16.407,01

12.4 88497
Emassamento de paredes e teto interna, com massa latex PVA, duas 
demãos

m² 791,15 12,87 10.183,80

12.5 88489 Pintura em paredes externas, com tinta acrílica, duas demãos m² 961,64 11,54 11.102,01

12.6 73762/004
Impermeabilização interna de reservatório superior e inferior, com 
asfalto elastomérico, incl. primer e véu de fibra de vidro

m² 44,23 160,74 7.109,49

12.7 83738
Impermeabilização de vigas baldrames com manta asfáltica 4 mm , incl. 
emulsão asfáltica

m² 211,88 89,32 18.924,32

12.8 Comp. IFBA
Argamassa de proteção mecânica de superfície interna de reservatório 
superior e inferior, com argamassa cimento e areia, traço 1:3

m² 44,23 38,34 1.695,82

12.9  74145/001 
Pintura de estrutura metálica em esmalte sintético utilizando 
revolver/compressor, duas demãos, incl. uma demão fundo oxido de 
ferro/zarcão

m² 6,53 20,25 132,22

12.10 74065/002 
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo 
nivelador branco - portas de madeira

m² 42,84 25,28 1.083,04

12.11 73753/001 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com 
filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de 
emulsão asfáltica, e=3mm. - Calhas, laje da guarita e tampa 
reservatório superior

m² 219,83 85,56 18.808,60

13 PAVIMENTAÇÃO 94.541,60

13.1 Comp. IFBA
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 
impermeabilizante, lançamento e adensamento, fck = 15Mpa, 
espessura 7cm

m² 523,78 42,70 22.364,61

13.2 87630 Contrapiso em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e= 3cm m² 523,78 39,81 20.849,59

13.3 72136
Piso alta resistência tipo granilite, c/ tonalidade clara, incluso juntas de 
dilatação plástica e polimento mecanizado, e= 8mm

m² 476,21 92,43 44.018,04

13.4 Comp. IFBA
Piso cerâmico, tipo Grês, 45x45cm, antederrapante, PEI-5, assentado 
com argamassa colante pré-fabricada, AC-II, inclusive rejunte com  
argamassa pré-fabricada. 

 m² 47,57 79,32 3.773,37

13.5 Comp. IFBA Enceramento de piso alta resistência, duas demãos m² 476,21 7,43 3.535,99
14 ARREMATES 28.426,19

14.1 Comp. IFBA Peitoril em granito corumbá, 17x2cm m 72,04 70,70 5.092,99
14.2 Comp. IFBA Soleira em granito corumbá, 15x2 cm m 23,40 73,09 1.710,27
14.3 Comp. IFBA Rodapé em granito corumba 10x2cm m 293,65 53,67 15.759,42
14.4 73908/002 Cantoneira de alumínio 1x1", para proteção de quina de parede m 106,30 39,78 4.228,72
14.5 Comp. IFBA Rodopia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 44,51 825,29
14.6 Comp. IFBA Rodosaia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 43,66 809,51
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 112.553,62

15.1 Quadros, disjuntores e dispositivos de proteção

15.1.1 83463

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 150A e proteção geral, capacidade para até 12 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 269,51 269,51

15.1.2 74131/004 

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 100A e proteção geral, capacidade para até 18 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 363,54 363,54

15.1.3 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 8 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 269,51 269,51

15.1.4 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta

un 2,00 269,51 539,03

15.1.5  74131/001 
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para 3 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 63,97 63,97

15.1.6 93653
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 10A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 8,00 12,46 99,67
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15.1.7 74130/001
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 16A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 5,00 16,49 82,45

15.1.8 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 6,00 13,97 83,84

15.1.9 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 14,00 13,97 195,64

15.1.10 93670
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 25A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 83,64 167,29

15.1.11 93671
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 32A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 87,35 174,70

15.1.12 93672
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 40A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 93,40 186,80

15.1.13 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 70A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 164,78 329,57

15.1.14 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 125A – 250V/380V – 10KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 426,92 853,84

15.1.15 Comp. IFBA
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) monopolar classe II 45KA – 
275V, padrão ABNT NBR IEC  61643-1

un 4,00 132,42 529,66

15.2 Condutores e acessórios

15.2.1 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 25mm², resistente a chama, com isolação 
em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 7,00 17,86 124,99

15.2.2 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 50mm², resistente a chama, com isolação 
em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 28,00 33,11 927,00

15.2.3 91926
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT 
NBR 8661

m 1.216,00 2,87 3.486,80

15.2.4 91928
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT NBR 8661

m 663,00 4,50 2.980,34

15.2.5 91930
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT NBR 8661

m 278,00 6,14 1.705,69

15.2.6 91927
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 502,00 3,61 1.810,32

15.2.7 91929
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 754,00 5,03 3.795,38

15.2.8 91931
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 2,60 6,76 17,58

15.2.9 92982
Cabo de cobre flexível unipolar 16mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 50,00 10,03 501,49

15.2.10 92984
Cabo de cobre flexível unipolar 25mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 134,00 17,04 2.283,61

15.2.11 92986
Cabo de cobre flexível unipolar 35mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 67,00 22,83 1.529,39

15.2.12 92988
Cabo de cobre flexível unipolar 50mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 80,57 31,77 2.559,48

15.2.13 92992
Cabo de cobre flexível unipolar 95mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 322,28 57,04 18.381,45

15.2.14 72260 Conector de pressão para cabo de 16mm² un 6,00 16,23 97,37
15.2.15 72261 Conector de pressão para cabo de 25mm² un 16,00 17,04 272,67
15.2.16 72262 Conector de pressão para cabo de 35mm² un 8,00 17,10 136,84
15.2.17 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² un 2,00 22,98 45,95
15.2.18 72265 Conector de pressão para cabo de 95mm² un 8,00 27,36 218,88

15.3 Calhas, eletrodutos e acessórios

15.3.1 91867 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3/4", padrão ABNT NBR 15465 m 656,00 7,83 5.133,84

15.3.2 91868 Eletroduto rígido roscável em PVC de 1", padrão ABNT NBR 15465 m 65,00 10,77 699,95

15.3.3 91869 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/4", padrão ABNT NBR 15465 m 31,00 13,74 425,82

15.3.4 93008 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 54,00 13,19 712,00

15.3.5 93009 Eletroduto rígido roscável em PVC 2", padrão ABNT NBR 15465 m 16,80 19,20 322,49

15.3.6 93010 Eletroduto rígido roscável em PVC 2.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 15,00 26,48 397,25

15.3.7 93011 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3", padrão ABNT NBR 15465 m 80,00 32,24 2.579,44

15.3.8 91905
Curva curta 90° para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT 
NBR 15465

un 8,00 14,35 114,80

15.3.9 91879 Luva para eletroduto em PVC roscável 3/4", padrão ABNT NBR 15465 un 94,00 6,87 646,19

15.3.10 91880 Luva para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT NBR 15465 un 12,00 8,70 104,43

15.3.11 91881
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/4", padrão ABNT NBR 
15465

un 7,00 11,07 77,48

15.3.12 93013
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 15,00 12,67 190,08

15.3.13 93015
Luva para eletroduto em PVC roscável 2.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 4,00 22,61 90,46

15.3.14 93016 Luva para eletroduto em PVC roscável 3", padrão ABNT NBR 15465 un 27,00 27,23 735,33

15.4 Luminárias e acessórios
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15.4.1 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x20W 
– 220V 6500K 1850lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 61,00 146,73 8.950,38

15.4.2 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x10W 
– 220V 6500K 900lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 1,00 104,10 104,10

15.4.3 Comp. IFBA

Luminária circular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas em alumínio anodizado de 
alta refletância, com uma lâmpada LED bulbo ou milho 11W – 220V 
4100K 990lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 10,00 76,54 765,44

15.4.4 Comp. IFBA
Arandela tipo tartaruga p/ uso interno, com uma lâmpada LED bulbo ou 
milho 9W – 220V 6500K 810lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 15,00 85,42 1.281,33

15.4.5 Comp. IFBA
Poste cônico reto em aço galvanizado H=7m, com janela de inspeção, 
engastado

un 6,00 2.105,40 12.632,39

15.4.6 Comp. IFBA
Luminária LED para iluminação pública 91W – 127V 6500K 10.030lm 
vida útil 25.000 horas IRC >80% grau de proteção IP-67

un 6,00 666,46 3.998,76

15.5 Tomadas e Interruptores e caixas de passagem

15.5.1 91996
Tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
14136, com placa

un 27,00 28,92 780,97

15.5.2 92004
Tomada hexagonal dupla 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 14136, 
com placa

un 44,00 47,68 2.098,01

15.5.3 91953
Interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 15,00 24,33 364,94

15.5.4 91967
Interruptor simples de 3 teclas 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 1,00 52,70 52,70

15.5.5 83399 Interruptor fotoelétrico resistivo 1200W 220V un 6,00 30,16 180,99

15.5.6 92023
Conjunto interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
NM 60669-1, e tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão 
ABNT NBR 14136, com placa

un 2,00 43,07 86,15

15.5.7 Comp. IFBA
Conjunto tomada 2P+T 20A + disjuntor termomagnético monopolar DIN 
20A – 250V/380V – 5KA, curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2, 
montado em caixa de PVC 15x15cm

un 14,00 145,43 2.035,95

15.5.8 91941 Caixa para eletroduto em PVC 4x2" un 89,00 8,73 776,75
15.5.9 91937 Caixa octagonal para eletroduto em PVC 3x3” un 91,00 9,65 878,52

15.5.10 83446
Caixa de passagem em alvenaria 300x300x300 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 1,00 176,80 176,80

15.5.11 Comp. IFBA
Caixa de passagem em alvenaria 400x400x400 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 2,00 314,32 628,63

15.5.12 91943 Caixa de passagem em PVC de embutir 10x10x8 cm com tampa un 14,00 16,83 235,61
15.5.13 Comp. IFBA Caixa de passagem em PVC de embutir 15x15x8 cm com tampa un 6,00 33,68 202,10

15.6 Entrada de serviço
15.6.1 83396 Poste duplo T em concreto armado 9m 150 daN un 1,00 1.070,97 1.070,97

15.6.2 83372
Caixa metálica para medição padrão coelba para medidor saga 200A 
duplo compartimento para medidor e disjuntor

un 1,00 936,45 936,45

15.6.3 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

un 1,00 54,59 54,59

15.6.4 72253 Cabo de cobre nú 35mm² m 3,00 27,07 81,21
15.7 SPDA e Aterramento

15.7.1 Comp. IFBA Fixador universal para cabos em latão estanhado Unid 30,00 30,95 928,60

15.7.2 98463
Suporte-guia tipo simples com roldana em polipropileno p/ aparafusar Ø 
5/16" x 200mm

Unid 114,00 22,08 2.516,61

15.7.3 72315 Terminal aéreo de aço GF, sem bandeira, h=35cm Unid 11,00 31,58 347,37

15.7.4 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

Unid 8,00 54,59 436,75

15.7.5 Comp. IFBA
Caixa de inspeção em alvenaria com tampa em concreto, nas 
dimensões de 30 x 30 x 25cm

Unid 4,00 98,37 393,48

15.7.6 72251 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 16mm² m 31,60 14,07 444,75
15.7.7 72252 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 25mm² m 14,50 20,39 295,58
15.7.8 72253 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 35mm² m 182,50 27,07 4.940,57
15.7.9 72254 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 50mm² m 163,38 38,48 6.286,65
15.7.10 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² Unid 12,00 22,98 275,72

16 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 64.192,16

16.1 Comp. IFBA
Tomada lógica dupla RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 21,00 67,29 1.413,11

16.2 Comp. IFBA
Tomada lógica simples RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 30,00 56,68 1.700,46

16.3 Comp. IFBA
Fornecimento e instalação de Patch cable (Patch cord azul) cat.6 
c/1,50m – com identificação

Unid 72,00 38,05 2.739,82

16.4 Comp. IFBA Régua de tomadas 06pos 2p+t 19" Unid 1,00 90,59 90,59
16.5 Comp. IFBA Cabo utp cat 6 m 2.285,74 10,63 24.288,07
16.6 Comp. IFBA Patch-panel 24 psc cat. 6 568a, incluso guias horizontais Unid 3,00 624,88 1.874,63
16.7 Comp. IFBA Fornecimento e montagem de rack fechado 19" x 36u x 670mm Unid 1,00 2.549,38 2.549,38
16.8 91872 Eletroduto pvc 1” m 459,00 13,74 6.304,89
16.9 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 200x200x100mm - aço Unid 9,00 45,13 406,15
16.10 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 400x400x120mm - aço Unid 2,00 64,69 129,37
16.11 Comp. IFBA Pigtail – Extensão óptica Unid 8,00 74,29 594,33
16.12 Comp. IFBA Cordão duplex mm sc/lc 2,5m  62.5 mmf Unid 4,00 85,61 342,42
16.13 Comp. IFBA Cabo óptico 4fo 62.5 mmf interno m 170,00 40,99 6.968,16
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
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VALOR TOTAL 
(R$)

16.14 Comp. IFBA Distribuidor interno óptico para 24 fibras Unid 2,00 560,90 1.121,81
16.15 Comp. IFBA Certificação metálica, com identificação de pontos UTP Unid 72,00 37,14 2.674,00
16.16 Comp. IFBA Emenda ótica Unid 8,00 7,35 58,80
16.17 Comp. IFBA Certificação ótica, com identificação de cabo FO Unid 4,00 64,62 258,49
16.18 91885 Luva em PVC 1" Unid 86,00 9,32 801,18

16.19 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 44,50 67,63 3.009,49

16.20 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 200x100mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 32,48 102,41 3.326,40

16.21 83446
Caixa de passagem em alvenaria (40x40x40cm), lastro de concreto c/ 
tampa de concreto

Unid 4,00 176,80 707,22

16.22 93358 Escavação manual de material de 1ª categoria m³ 30,60 67,85 2.076,34
16.23 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 25,50 29,69 757,06

17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.179,82
17.1 REDE DE ÁGUA FRIA - RASGOS E ENCHIMENTOS

17.1.1 90443
Execução de rasgo e fechamentos em alvenaria p/ passagem de 
tubulação hidráulica diâmetro 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")

m 52,00 12,31 640,05

17.2 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES
17.2.1 89401 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm m 25,05 7,00 175,34
17.2.2 89402 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 25mm m 32,95 8,61 283,86
17.2.3 89403 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 32mm m 33,79 13,70 462,87

17.2.4 89422 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 20mmX1/2" un 4,00 3,87 15,48

17.2.5 89553 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 32mmX1" un 10,00 5,27 52,72
17.2.6 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 25X20mm un 3,00 4,97 14,91
17.2.7 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 32X25mm un 1,00 5,60 5,60
17.2.8 Comp. IFBA Colar de tomada em pvc 1/2" un 1,00 12,54 12,54
17.2.9 89404 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 20mm un 11,00 4,62 50,82
17.2.10 89408 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 25mm un 6,00 5,62 33,73
17.2.11 89413 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 32mm un 12,00 7,86 94,36
17.2.12 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 25X20mm un 4,00 13,27 53,08
17.2.13 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 32X25mm un 4,00 6,09 24,34
17.2.14 Comp. IFBA Joelho PVC SOLDÁVEL 90° c/ rosca, Ø 20mm x 1/2" un 10,00 8,35 83,54
17.2.15 90373 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° com bucha de latão 1/2" un 16,00 13,25 211,96
17.2.16 89417 Luva PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm un 1,00 3,61 3,61
17.2.17 89438 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 20mm un 4,00 6,55 26,20
17.2.18 89440 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 25mm un 1,00 7,95 7,95
17.2.19 89443 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 32mm un 2,00 11,32 22,64
17.2.20 89442 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 25X20mm un 17,00 9,68 164,55
17.2.21 89445 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 32X25mm un 1,00 14,00 14,00
17.2.22 89449 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 50mm m 2,00 15,35 30,70

17.2.23 89596 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 50mmX 1.1/2"  un 6,00 9,83 58,98

17.2.24 72789 Adaptador soldável longo c/ flange p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 15,30 15,30
17.2.25 94783 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 20mm - 1/2"  un 1,00 19,32 19,32
17.2.26 94708 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 24,63 24,63
17.2.27 72792 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 50mm - 1.1/2"  un 1,00 33,11 33,11
17.2.28 94712 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 60mm - 2"  un 1,00 64,26 64,26
17.2.29 89501 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 50mm un 3,00 12,43 37,30
17.2.30 89625 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 50mm un 3,00 19,03 57,10

17.3 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS
17.3.1 74175/001 Registro GAVETA c/ canopla cromada Ø 1" un 6,00 103,43 620,57
17.3.2 94497 Registro de gaveta bruto 1. 1/2" un 3,00 120,76 362,27
17.3.3 89352 Registro de gaveta bruto 1/2" un 2,00 38,93 77,86
17.4 REDE DE ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS/ RESERVATÓRIOS

17.4.1 88547 Sistema automático de boia un 1,00 89,93 89,93
17.4.2 88504 Caixa d´água em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00 647,84 647,84
17.5 REDE DE ESGOTO - EXECUÇÃO DE VALA/CAVA                                                                                

17.5.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 23,70 67,85 1.608,15

17.5.2 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 4,61 29,69 136,86
17.6 REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES

17.6.1 89711 Tubo PVC ESGOTO Ø 40mm m 22,80 16,98 387,13
17.6.2 89712 Tubo PVC ESGOTO Ø 50mm m 21,13 24,83 524,66
17.6.3 89713 Tubo PVC ESGOTO Ø 75mm m 13,85 37,25 515,93
17.6.4 89714 Tubo PVC ESGOTO Ø 100mm m 28,89 48,32 1.395,98
17.6.5 89728 Curva curta 90º Ø 40mm un 12,00 10,44 125,32
17.6.6 89733 Curva curta 90º Ø 50mm un 3,00 17,66 52,97
17.6.7 89726 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 40mm un 2,00 8,34 16,68
17.6.8 89732 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 50mm un 5,00 10,28 51,40
17.6.9 89739 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 75mm un 2,00 17,51 35,01
17.6.10 89746 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 100mm un 4,00 21,86 87,45
17.6.11 89724 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 40mm - 1.1/2" com anel un 12,00 7,38 88,50
17.6.12 89731 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 50mm un 12,00 9,58 114,95
17.6.13 89744 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 100mm un 10,00 21,77 217,75
17.6.14 89785 Junção PVC ESGOTO 50x50mm un 4,00 18,23 72,93
17.6.15 89797 Junção PVC ESGOTO 100x100mm un 7,00 40,98 286,88
17.6.16 Comp. IFBA Junção PVC ESGOTO 100x50mm un 5,00 17,45 87,23
17.6.17 89569 Junção PVC ESGOTO 100x75mm un 2,00 55,04 110,09
17.6.18 89830 Junção PVC ESGOTO 75x50mm un 4,00 23,83 95,31
17.6.19 89709 Ralo sifonado 100x100x53mm saida 40mm com grelha branca un 2,00 10,26 20,51
17.6.20 89784 Tê Ø 50X50mm un 3,00 17,15 51,46
17.6.21 Comp. IFBA Tê Ø 75X50mm un 4,00 11,25 45,01
17.6.22 89796 Tê Ø 100X100mm un 1,00 35,31 35,31
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17.6.23 89665 Redução excêntrica - 75 mm - 50 mm un 2,00 10,31 20,61
17.6.24 Comp. IFBA Terminal de ventilação 50 mm un 3,00 9,53 28,59

17.7 REDE DE ESGOTO - CAIXAS
17.7.1 89707 Caixa sifonada em PVC com grelha branca, 100x100x50mm Unid 4,00 27,38 109,54

17.7.2 Comp. IFBA

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 60x60cm, 
h variável 

Unid 2,00 538,67 1.077,34

17.7.3 98105

Caixa de gordura (CG) 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 60x60cm, 
h variável 

Unid 1,00 593,01 593,01

17.8 FOSSAS E SUMIDOUROS

17.8.1 98052
Tanque séptico Ø = 1,20m, h=1,75m em anel de concreto armado 
devidamente impermeabilizado incl. tampão de fechamento hermético 
em concreto armado

Unid 1,00 1.833,17 1.833,17

17.8.2 98078
Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m

Unid 1,00 3.620,72 3.620,72

17.8.3 98072
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x 1,67 m,

Unid 1,00 3.662,30 3.662,30

17.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

17.9.1 86932
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 
médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm

Unid 9,00 495,25 4.457,27

17.9.2 95472
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com 
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia 
sanitária ajustável

Unid 2,00 811,72 1.623,44

17.9.3 86938
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, 
incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado

Unid 10,00 294,42 2.944,19

17.9.4 Comp. IFBA
Lavatório louça sem coluna,c/ sifão cromado, válvula cromada, engate 
cromado

Unid 1,00 188,24 188,24

17.9.5 Comp. IFBA
Lavatório louça de canto, sem coluna c/ sifão cromado, válvula 
cromada, engate cromado, conforme NBR 9050 e detalhe arquitetônico 

Unid 2,00 430,86 861,72

17.9.6 74234/001
Mictório individual em louça branca, com pertences, ligação  de 1/2" 
com ferragens em metal cromado 

Unid 3,00 595,15 1.785,45

17.9.7 86936
Cuba aço inox de embutir, 40x34x17cm, sifão em metal cromado, válvula em metal 
cromado tipo amaricana, instalada em bancada de granito.

Unid 1,00 320,05 320,05

17.9.8 Comp. IFBA Torneira de bancada pressão temporizada em metal cromado Unid 11,00 172,72 1.899,89

17.9.9 Comp. IFBA
Torneira de pressão temporizada tipo alavanca 1/2" – apropriada para 
lavatórios dos sanitários de PCD  (segundo NBR-9050)

Unid 2,00 437,41 874,82

17.9.10 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" para pia de cozinha - 
padrão alto

Unid 1,00 103,15 103,15

17.9.11 Comp. IFBA Assento para vaso sanitário em plástico Unid 9,00 35,95 323,54

17.9.12 Comp. IFBA
Porta papel toalha em material plástico ABS, padrão institucional para 
rolos de 300 a 600 metros

Unid 5,00 49,85 249,27

17.9.13 Comp. IFBA
Porta papel higiênico em material plástico ABS, padrão institucional 
para rolos de 300 a 600 metros

Unid 11,00 49,74 547,18

17.9.14 95547
Porta sabonete líquido de 800ml em plástico de alto impacto, na cor 
branco

Unid 5,00 67,37 336,83

17.9.15 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para sanitários de PCD Unid 4,00 169,13 676,50
17.9.16 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para lavatório de canto Unid 2,00 143,10 286,20

18 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.480,15

18.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 7,50 67,85 508,91

18.2 83671 Fornec/assentamento de tubo PVC rígido d=100mm m 18,00 55,56 1.000,05

18.3 Comp. IFBA
Fornec/assent. de tubo PVC rígido  ø=150mm, assentado em berço de 
areia

m 60,00 62,86 3.771,49

18.4 Comp. IFBA
Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alv. de tijolo revestida com 
argamassa 1:4 (cimento e areia), c/ fundo de concreto simples e tampa 
em concreto armado, inclusive escavação e reaterro

Unid 4,00 701,63 2.806,53

18.5  73882/001 Calha em concreto simples, meia cana de concreto, diametro 200 mm m 60,00 39,68 2.380,85

18.6 83676
Tubo concreto simples classe C-1 D=300mm incl material e mão de 
obra, incl. Escavação e rejunte com argamassa de cimento e areia 
traço 1:4

m 30,00 136,01 4.080,27

18.7 89578 Tubo de queda AP ø=100mm m 21,60 24,35 526,06
18.8 89709 Ralo hemisférico Ø 4" Unid 4,00 69,13 276,53
18.9 89529 Joelho PVC curta  90° Ø 100 mm Unid 4,00 32,37 129,47
19 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO 6.006,54

19.1 72283
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2 
", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1 
1/2" e esguicho em latão 1.1/2" 

Unid 2,00 1.189,20 2.378,39

19.2 72554 Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalacao Unid 4,00 689,00 2.755,99

19.3 73775/002
Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga 
completa fornecimento e colocacao

Unid 4,00 218,04 872,15

20 PAISAGISMO E URBANISMO 121.145,57

20.1 68333
Passeio em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 
incluso juntas  de dilatação em madeira

m² 469,43 56,69 26.609,67

20.2 72799
Pavimentação em paralelepípedo sobre coxim de areia com rejunte de 
argamassa de cimento e areia traço 1:3

m² 1.103,84 62,43 68.915,68

20.3 98503 Plantio de grama batatais em placas, incl. preparo do solo m² 615,25 17,22 10.592,84

20.4 94275
Meio fio pre-moldado 12x15x30x100cm, FCK 18MPA com rejuntamento 
de argamassa de cimento e areia traço 1:4

m 352,50 41,57 14.653,97

20.5 79465 Pintura de logotipo PcD com tinta para piso em borracha clorada m² 8,01 46,62 373,41
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21 MURO DE FECHAMENTO 164.884,49
21.1 96523 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata. m³ 126,13 81,48 10.276,46

21.2 Comp. IFBA
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive 
chapisco, reboco e pintura (H=1,7m)

m² 850,00 116,31 98.865,78

21.3 Comp. IFBA

Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, 
INCLUSIVE chapisco, reboco, fundo selador, emassamento e pintura 
acrílica (H=1,7m)

m² 85,00 265,63 22.578,73

21.4 85096 Gradil e portão de aluminio anodizado tipo barra chata m² 85,00 390,16 33.163,51
22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.193,70

22.1 Comp. IFBA
Bancadas e balcões em granito cinza corumbá, espessura 2cm, 
dimensões conforme projeto

m² 4,80 606,90 2.913,14

22.2 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 35cm e 
espessura 5cm 

Unid 27,00 88,37 2.385,89

22.3 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 100cm e 
espessura 5cm 

Unid 3,00 121,15 363,46

22.4 73665
Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com 
fundo anticorrosivo tipo zarcão

m 5,50 72,15 396,82

22.5 Comp. IFBA
Portinhola em alumínio para visita do barrilete do reservatório medindo 
60x60cm, incl. Ferragens

m² 0,36 198,49 71,46

22.6  74073/002 
Alçapão em chapa de ferro galvanizada 16 para fechamento dos 
reservatórios medindo 70x70cm com guarnição e alça para cadeado

Unid 2,00 158,95 317,90

22.7 89865
Dreno em tubo de PVC Ø 25mm embutido em alvenaria, para captação 
de água do sistema de refrigeração tipo Split 

m 62,70 11,97 750,56

22.8 89451
Duto em tubo de PVC Ø 3" para passagem de instalações do sistema 
de refrigeração tipo Split (ligação evaporadora/ condensadora) em 
parede de alvenaria e= 15cm incl. tampa de vedação 

m 9,50 32,64 310,11

22.9 Comp. IFBA Andaime metálico tipo fachadeiro Mês 4,00 335,76 1.343,04
22.10 9537 Limpeza final da obra m² 2.021,66 2,64 5.341,32

23 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 118.702,30
23.1 Comp. IFBA Despesas específicas da administração local da obra mês 6,00 19.783,72 118.702,30
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OBRA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA
LOCAL SÃO DESIDÉRIO BASE SINAPI 05/18

BDI 25,22%
VALOR DA OBRA (R$)

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.826,50
1.1 Comp. IFBA Taxas e emolumentos un 1,00 7.118,96 7.118,96
1.2 73822/002 Raspagem e limpeza mecanizada do terreno m² 2.760,00 0,65 1.797,09

1.3 93207
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos

m² 8,00 813,26 6.506,10

1.4 93208
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, incluso prateleiras

m² 19,00 640,01 12.160,27

1.5 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

m² 18,00 444,34 7.998,12

1.6 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não incluso mobiliário

m² 8,00 764,78 6.118,23

1.7 41598 Ligação provisória de luz e força un 1,00 1.681,72 1.681,72
1.8 Comp. IFBA Ligação provisória hidrossanitária un 1,00 1.390,10 1.390,10
1.9 Comp. IFBA Mobilização e desmobilização un 1,00 4.812,78 4.812,78
1.10 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizada m² 3,60 352,78 1.270,02

1.11 74077/002 
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

m² 560,00 5,31 2.973,12

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 62.840,15
2.1 72961 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m² 2.760,00 1,59 4.389,05
2.2 Comp. IFBA Material de empréstimo inclusive transporte m³ 552,00 94,20 52.000,27

2.3 74153/001 
Espalhamento mecânico de material de 1ª categoria com 
motoniveladora.

m³ 552,00 0,28 152,06

2.4 74005/002 
Compactação mecanizada com controle GC>= 95% com 
motoniveladora.

m³ 204,00 6,52 1.330,84

2.5 74010/1
Carga e descarga mecânica de solo, utilizando camilhão basculante 
6m³ e pá carregadeira sobre pneus

m³ 690,00 2,10 1.451,50

2.6 95288
Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito 
natural, DMT 600 a 800 m

m³ 690,00 5,10 3.516,43

3 FUNDAÇÃO 77.628,75

3.1 96525
Escavação mecanizada de vala para VIGA BALDRAME, com previsão 
de fôrma. 

m³ 42,00 36,40 1.528,81

3.2 96521
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou SAPATA, com 
previsão de fôrma.

m³ 168,36 39,54 6.657,47

3.3 93381 Reaterro mecanizado de valas com compactação m³ 172,02 9,29 1.598,24

3.4 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.

m³ 19,64 324,85 6.379,99

3.5 74157/004 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 32,22 118,00 3.802,06

3.6 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 32,22 419,57 13.518,61

3.7 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 32,22 34,31 1.105,44

3.8 96535
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para SAPATA, em 
chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 40,32 133,83 5.396,04

3.9 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para VIGA 
BALDRAME, em chapa de madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 223,60 70,88 15.849,77

3.10 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 
mm-montagem

kg 323,93 14,20 4.599,62

3.11 96544
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 
mm-montagem

kg 6,84 12,08 82,65

3.12 96545
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 8 
mm-montagem

kg 776,09 11,37 8.823,81

3.13 96546
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 10 
mm-montagem

kg 220,89 9,24 2.041,22

3.14 96547
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 
mm-montagem

kg 43,47 8,13 353,26

3.15 96548
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 16 
mm-montagem

kg 789,48 7,46 5.891,77

4 SUPERESTRUTURA 199.087,33

4.1 92874
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas. 

m³ 113,22 30,29 3.429,39

4.2 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 10 mm.

m² 193,66 114,92 22.255,95

4.3 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada 
plastificada e = 10 mm. 

m² 302,30 82,91 25.062,24

4.4 Comp. IFBA
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada 
plastificada, e = 10 mm. 

m² 511,70 30,08 15.390,28

4.5 90997
Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco 
(reservatório)

m² 64,40 19,25 1.239,42

4.6 74202/001
Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm 
lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento 
eapr.3x) e ferragem negativa

m² 18,92 78,15 1.478,54

4.7 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) 
preparo mecânico com betoneira 400 l

m³ 113,22 419,57 47.503,95

4.8 Comp. IFBA Transporte manual de concreto até 100m m³ 113,22 34,31 3.884,47

4.9 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 
5,0 mm - montagem. 

Kg 719,08 14,29 10.273,56

ANEXO III - ITEM 05: SÃO DESIDÉRIO

1.590.972,28
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

4.10 92776
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
6,3 mm - montagem. 

Kg 72,54 9,95 722,11

4.11 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
8,0 mm - montagem. 

Kg 567,93 8,89 5.049,07

4.12 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
10,0 m m - montagem. 

Kg 530,35 7,74 4.104,02

4.13 92779
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
12,5 m m – montagem.

Kg 716,22 7,20 5.156,71

4.14 92780
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
16,0 m m - montagem. 

Kg 1.864,26 6,74 12.558,76

4.15 92882 Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm – montagem (Laje) Kg 642,24 12,15 7.800,59
4.16 92883 Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm – montagem (Laje) Kg 1.663,29 11,36 18.890,06
4.17 92884 Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm – montagem (Laje) Kg 871,47 9,15 7.976,79
4.18 92885 Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm – montagem (Laje) Kg 791,28 7,98 6.311,43

5 PAREDES E PAINÉIS 60.264,59

5.1 87471
Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado 
com argamassa traço 1:2:4 (cimento, areia e arenoso)

 m² 824,15 46,03 37.934,98

5.2 93186 Verga e contraverga moldada “in loco” em concreto m 122,30 64,86 7.932,58

5.3 79627
Divisória sanitária em granito cinza corumbá, espessura 3cm, 
assentada com argamassa, no traço 1:3,conforme detalhamento 
arquitetônico

m² 23,14 622,17 14.397,03

6 COBERTURA 86.086,31

6.1 94207
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, espessura 6mm, 
incluindo acessórios, excluso madeiramento

m² 454,72 44,54 20.252,84

6.2 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não 
aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de 
fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 454,72 21,70 9.867,35

6.3 Comp. IFBA Rufo em concreto armado, larg.=40 cm, e=3cm m 52,02 32,53 1.692,02
6.4 Comp. IFBA Calha mista de alvenaria e concreto,conforme projeto m² 120,32 67,70 8.145,91
6.5 94223 Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, e=6mm m 58,47 58,38 3.413,21

6.6 Comp. IFBA
Claraboia em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 89,50 424,21 37.966,35

6.7 Comp. IFBA
Marquise em policarbonato alveolar fumê de e=8mm c/ estrutura em 
perfis de alumínio

m² 10,50 373,63 3.923,08

6.8 96113 Forro de gesso, e=1,2cm, inclusive fixação com arame m² 23,02 35,86 825,54
7 ESQUADRIAS 41.831,18

7.1 ESQUADRIAS EM MADEIRA

7.1.1 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,80x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com maçaneta 
tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Porta P1

Unid 6,00 782,01 4.692,05

7.1.2 Comp. IFBA

Porta industrializada em madeira certificada lisa com visor de vidro na 
vertical, medindo 0,90x2,10m (uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, 
incl. fechadura com maçaneta tipo alavanca em latão cromado ou 
zamac - Porta P2

Unid 6,00 816,37 4.898,21

7.1.3 Comp. IFBA
Porta industrializada em madeira certificada lisa medindo 0,60x2,10m 
(uma  folha) com caixa, alizar e ferragem, incl. fechadura com maçaneta 
tipo alavanca em latão cromado ou zamac - Guarita

Unid 1,00 724,81 724,81

7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.2.1 Comp. IFBA
Esquadria em alumínio  anodizado natural, linha 25, incl. ferragens, de 
acordo com o projeto arquitetônico 

m² 57,71 227,76 13.143,83

7.2.2 91341
Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - sanitários - 
Porta P4

m² 8,82 439,04 3.872,36

7.2.3 Comp. IFBA
Porta em vidro temperado 10mm, medindo 1,60x2,10m (duas folhas), 
incl. Ferragens e acessórios, conforme proj. e especif. - Porta P3

Unid 1,00 3.869,62 3.869,62

7.2.4 94805
Porta 80x210cm, de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, fixação 
com parafusos, inclusive vidros - Guarita

Unid 1,00 731,01 731,01

7.2.5 Comp. IFBA
Painel em esquadria fixa de vidro temperado 8mm fumê e montantes 
em alumínio 

m² 19,31 509,26 9.833,84

7.2.6 94569
Janela de alumínio maxim-ar 60x40 cm, fixação com parafuso sobre 
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. - 
Guarita

m² 0,24 272,76 65,46

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS 3.003,32

8.1 91306
Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de 
acabamento médio

un 12,00 107,57 1.290,87

8.2 74046/002 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro un 8,00 42,87 342,99

8.3 Comp. IFBA
Mola aérea tipo hidráulica na cor prata, para porta de madeira, 
conforme especificação

un 8,00 171,18 1.369,46

9 VIDROS 13.602,63
9.1 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm m² 53,07 181,69 9.642,17
9.2 85004 Vidro fantasia m² 4,64 166,52 772,67

9.3  74125/002
Espelho cristal (e=4mm), com moldura em alumínio e compensado 
(e=6mm) plastificado e colado

m² 5,48 581,71 3.187,79

10 REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES E TETOS) 97.469,09

10.1 87879
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 1.068,94 3,74 4.002,05

10.2 87882
Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, traço 1:3

 m² 439,90 4,83 2.126,18
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10.3 87529
Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa de cimento, 
areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 525,48 35,92 18.877,52

10.4 87530
Massa única em tetos, espessura 25mm, com argamassa de cimento, 
areia e arenoso, traço 1:2:6

 m² 439,90 38,47 16.921,28

10.5 87535
Emboço, para recebimento de cerâmica,  espessura 20mm, com 
argamassa  traço  1:2:8

m² 559,55 31,33 17.530,10

10.6 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 31X31cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, inclusive rejuntamento com 
argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 171,90 56,35 9.686,67

10.7 Comp. IFBA
Revestimento com cerâmica 10X10cm, PEI-4, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada,AC-II, rejuntamento com argamassa 
pré-fabricada, para juntas até 3 mm

 m² 387,65 73,07 28.325,30

11 REVESTIMENTO EXTERNO 46.095,14

11.1 87894
Chapisco em paredes, espessura 5mm, com argamassa de cimento e 
areia grossa, no traço 1:3

m² 820,14 6,01 4.929,32

11.2 87775 Massa única em parede, espessura 25mm, com argamassa, traço 1:2:8  m² 787,26 52,29 41.165,82

12 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 101.345,56

12.1 88411
Fundo selador acrílico em paredes internas e externas e tetos, uma 
demão

m² 1.780,20 2,49 4.435,88

12.2 88489 Pintura em paredes internas e tetos, com tinta acrílica, duas demãos m² 992,94 11,54 11.463,36

12.3 96131 Emassamento de paredes externas, com massa acrílica, duas demãos m² 769,86 21,31 16.407,01

12.4 88497
Emassamento de paredes e teto interna, com massa latex PVA, duas 
demãos

m² 791,15 12,87 10.183,80

12.5 88489 Pintura em paredes externas, com tinta acrílica, duas demãos m² 961,64 11,54 11.102,01

12.6 73762/004
Impermeabilização interna de reservatório superior e inferior, com 
asfalto elastomérico, incl. primer e véu de fibra de vidro

m² 44,23 160,74 7.109,49

12.7 83738
Impermeabilização de vigas baldrames com manta asfáltica 4 mm , incl. 
emulsão asfáltica

m² 211,88 89,32 18.924,32

12.8 Comp. IFBA
Argamassa de proteção mecânica de superfície interna de reservatório 
superior e inferior, com argamassa cimento e areia, traço 1:3

m² 44,23 38,34 1.695,82

12.9  74145/001 
Pintura de estrutura metálica em esmalte sintético utilizando 
revolver/compressor, duas demãos, incl. uma demão fundo oxido de 
ferro/zarcão

m² 6,53 20,25 132,22

12.10 74065/002 
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo 
nivelador branco - portas de madeira

m² 42,84 25,28 1.083,04

12.11 73753/001 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com 
filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de 
emulsão asfáltica, e=3mm. - Calhas, laje da guarita e tampa 
reservatório superior

m² 219,83 85,56 18.808,60

13 PAVIMENTAÇÃO 94.541,60

13.1 Comp. IFBA
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 
impermeabilizante, lançamento e adensamento, fck = 15Mpa, 
espessura 7cm

m² 523,78 42,70 22.364,61

13.2 87630 Contrapiso em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e= 3cm m² 523,78 39,81 20.849,59

13.3 72136
Piso alta resistência tipo granilite, c/ tonalidade clara, incluso juntas de 
dilatação plástica e polimento mecanizado, e= 8mm

m² 476,21 92,43 44.018,04

13.4 Comp. IFBA
Piso cerâmico, tipo Grês, 45x45cm, antederrapante, PEI-5, assentado 
com argamassa colante pré-fabricada, AC-II, inclusive rejunte com  
argamassa pré-fabricada. 

 m² 47,57 79,32 3.773,37

13.5 Comp. IFBA Enceramento de piso alta resistência, duas demãos m² 476,21 7,43 3.535,99
14 ARREMATES 28.426,19

14.1 Comp. IFBA Peitoril em granito corumbá, 17x2cm m 72,04 70,70 5.092,99
14.2 Comp. IFBA Soleira em granito corumbá, 15x2 cm m 23,40 73,09 1.710,27
14.3 Comp. IFBA Rodapé em granito corumba 10x2cm m 293,65 53,67 15.759,42
14.4 73908/002 Cantoneira de alumínio 1x1", para proteção de quina de parede m 106,30 39,78 4.228,72
14.5 Comp. IFBA Rodopia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 44,51 825,29
14.6 Comp. IFBA Rodosaia em granito cinza corumbá 10x2cm m 18,54 43,66 809,51
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 108.586,92

15.1 Quadros, disjuntores e dispositivos de proteção

15.1.1 83463

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 150A e proteção geral, capacidade para até 12 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 269,51 269,51

15.1.2 74131/004 

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço galvanizado com 
pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP 54, com barramento 
trifásico (3F+N+T) 100A e proteção geral, capacidade para até 18 
disjuntores monopolares, com porta e trinco

un 1,00 363,54 363,54

15.1.3 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 8 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 269,51 269,51

15.1.4 83463
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para até 10 disjuntores monopolares, com porta

un 2,00 269,51 539,03

15.1.5  74131/001 
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, grau de 
proteção mínimo IP 54, com barramento trifásico (3F+N+T) 63A, 
capacidade para 3 disjuntores monopolares, com porta

un 1,00 63,97 63,97

15.1.6 93653
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 10A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 8,00 12,46 99,67

15.1.7 74130/001
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 16A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 5,00 16,49 82,45
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15.1.8 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 6,00 13,97 83,84

15.1.9 93655
Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A – 250V/380V – 5KA, 
curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 14,00 13,97 195,64

15.1.10 93670
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 25A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 83,64 167,29

15.1.11 93671
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 32A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 87,35 174,70

15.1.12 93672
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 40A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 93,40 186,80

15.1.13 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 70A – 250V/380V – 5KA, padrão 
ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 164,78 329,57

15.1.14 Comp. IFBA
Disjuntor termomagnético tripolar DIN 125A – 250V/380V – 10KA, 
padrão ABNT NBR IEC 60947-2

un 2,00 426,92 853,84

15.1.15 Comp. IFBA
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) monopolar classe II 45KA – 
275V, padrão ABNT NBR IEC  61643-1

un 4,00 132,42 529,66

15.2 Condutores e acessórios

15.2.1 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 25mm², resistente a chama, com isolação 
em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 7,00 17,86 124,99

15.2.2 Comp. IFBA
Cabo de cobre rígido unipolar 50mm², resistente a chama, com isolação 
em EPR 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7286

m 28,00 33,11 927,00

15.2.3 91926
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT 
NBR 8661

m 1.216,00 2,87 3.486,80

15.2.4 91928
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT NBR 8661

m 663,00 4,50 2.980,34

15.2.5 91930
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 450/750V, padrão ABNT NBR NM 247-3 ou ABNT NBR 8661

m 278,00 6,14 1.705,69

15.2.6 91927
Cabo de cobre flexível unipolar 2,5mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 502,00 3,61 1.810,32

15.2.7 91929
Cabo de cobre flexível unipolar 4mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 754,00 5,03 3.795,38

15.2.8 91931
Cabo de cobre flexível unipolar 6mm², resistente a chama, com isolação 
em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 2,60 6,76 17,58

15.2.9 92982
Cabo de cobre flexível unipolar 16mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 50,00 10,03 501,49

15.2.10 92984
Cabo de cobre flexível unipolar 25mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 134,00 17,04 2.283,61

15.2.11 92986
Cabo de cobre flexível unipolar 35mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 67,00 22,83 1.529,39

15.2.12 92988
Cabo de cobre flexível unipolar 50mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 67,34 31,77 2.139,20

15.2.13 92992
Cabo de cobre flexível unipolar 95mm², resistente a chama, com 
isolação em PVC 0,6/1kV, padrão ABNT NBR 7288

m 269,36 57,04 15.363,13

15.2.14 72260 Conector de pressão para cabo de 16mm² un 6,00 16,23 97,37
15.2.15 72261 Conector de pressão para cabo de 25mm² un 16,00 17,04 272,67
15.2.16 72262 Conector de pressão para cabo de 35mm² un 8,00 17,10 136,84
15.2.17 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² un 2,00 22,98 45,95
15.2.18 72265 Conector de pressão para cabo de 95mm² un 8,00 27,36 218,88

15.3 Calhas, eletrodutos e acessórios

15.3.1 91867 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3/4", padrão ABNT NBR 15465 m 656,00 7,83 5.133,84

15.3.2 91868 Eletroduto rígido roscável em PVC de 1", padrão ABNT NBR 15465 m 65,00 10,77 699,95

15.3.3 91869 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/4", padrão ABNT NBR 15465 m 31,00 13,74 425,82

15.3.4 93008 Eletroduto rígido roscável em PVC 1.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 54,00 13,19 712,00

15.3.5 93009 Eletroduto rígido roscável em PVC 2", padrão ABNT NBR 15465 m 16,80 19,20 322,49

15.3.6 93010 Eletroduto rígido roscável em PVC 2.1/2", padrão ABNT NBR 15465 m 15,00 26,48 397,25

15.3.7 93011 Eletroduto rígido roscável em PVC de 3", padrão ABNT NBR 15465 m 67,00 32,24 2.160,28

15.3.8 91905
Curva curta 90° para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT 
NBR 15465

un 8,00 14,35 114,80

15.3.9 91879 Luva para eletroduto em PVC roscável 3/4", padrão ABNT NBR 15465 un 94,00 6,87 646,19

15.3.10 91880 Luva para eletroduto em PVC roscável 1", padrão ABNT NBR 15465 un 12,00 8,70 104,43

15.3.11 91881
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/4", padrão ABNT NBR 
15465

un 7,00 11,07 77,48

15.3.12 93013
Luva para eletroduto em PVC roscável 1.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 15,00 12,67 190,08

15.3.13 93015
Luva para eletroduto em PVC roscável 2.1/2", padrão ABNT NBR 
15465

un 4,00 22,61 90,46

15.3.14 93016 Luva para eletroduto em PVC roscável 3", padrão ABNT NBR 15465 un 23,00 27,23 626,39

15.4 Luminárias e acessórios

15.4.1 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x20W 
– 220V 6500K 1850lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 61,00 146,73 8.950,38
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15.4.2 Comp. IFBA

Luminária retangular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas planas em alumínio 
anodizado de alta refletância, com lâmpadas tubulares LED T8 2x10W 
– 220V 6500K 900lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 1,00 104,10 104,10

15.4.3 Comp. IFBA

Luminária circular de sobrepor fabricada em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática, com refletor e aletas em alumínio anodizado de 
alta refletância, com uma lâmpada LED bulbo ou milho 11W – 220V 
4100K 990lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 10,00 76,54 765,44

15.4.4 Comp. IFBA
Arandela tipo tartaruga p/ uso interno, com uma lâmpada LED bulbo ou 
milho 9W – 220V 6500K 810lm vida útil 25.000 horas IRC >80%

un 15,00 85,42 1.281,33

15.4.5 Comp. IFBA
Poste cônico reto em aço galvanizado H=7m, com janela de inspeção, 
engastado

un 6,00 2.105,40 12.632,39

15.4.6 Comp. IFBA
Luminária LED para iluminação pública 91W – 127V 6500K 10.030lm 
vida útil 25.000 horas IRC >80% grau de proteção IP-67

un 6,00 666,46 3.998,76

15.5 Tomadas e Interruptores e caixas de passagem

15.5.1 91996
Tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
14136, com placa

un 27,00 28,92 780,97

15.5.2 92004
Tomada hexagonal dupla 2P+T 10A – 250V, padrão ABNT NBR 14136, 
com placa

un 44,00 47,68 2.098,01

15.5.3 91953
Interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 15,00 24,33 364,94

15.5.4 91967
Interruptor simples de 3 teclas 10A – 250V, padrão ABNT NBR NM 
60669-1, com placa

un 1,00 52,70 52,70

15.5.5 83399 Interruptor fotoelétrico resistivo 1200W 220V un 6,00 30,16 180,99

15.5.6 92023
Conjunto interruptor simples de 1 tecla 10A – 250V, padrão ABNT NBR 
NM 60669-1, e tomada hexagonal simples 2P+T 10A – 250V, padrão 
ABNT NBR 14136, com placa

un 2,00 43,07 86,15

15.5.7 Comp. IFBA
Conjunto tomada 2P+T 20A + disjuntor termomagnético monopolar DIN 
20A – 250V/380V – 5KA, curva C, padrão ABNT NBR IEC 60947-2, 
montado em caixa de PVC 15x15cm

un 14,00 145,43 2.035,95

15.5.8 91941 Caixa para eletroduto em PVC 4x2" un 89,00 8,73 776,75
15.5.9 91937 Caixa octagonal para eletroduto em PVC 3x3” un 91,00 9,65 878,52

15.5.10 83446
Caixa de passagem em alvenaria 300x300x300 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 1,00 176,80 176,80

15.5.11 Comp. IFBA
Caixa de passagem em alvenaria 400x400x400 mm com fundo 
revestido em brita e tampa de concreto com alça metálica

un 2,00 314,32 628,63

15.5.12 91943 Caixa de passagem em PVC de embutir 10x10x8 cm com tampa un 14,00 16,83 235,61
15.5.13 Comp. IFBA Caixa de passagem em PVC de embutir 15x15x8 cm com tampa un 6,00 33,68 202,10

15.6 Entrada de serviço
15.6.1 83396 Poste duplo T em concreto armado 9m 150 daN un 1,00 1.070,97 1.070,97

15.6.2 83372
Caixa metálica para medição padrão coelba para medidor saga 200A 
duplo compartimento para medidor e disjuntor

un 1,00 936,45 936,45

15.6.3 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

un 1,00 54,59 54,59

15.6.4 72253 Cabo de cobre nú 35mm² m 3,00 27,07 81,21
15.7 SPDA e Aterramento

15.7.1 Comp. IFBA Fixador universal para cabos em latão estanhado Unid 30,00 30,95 928,60

15.7.2 98463
Suporte-guia tipo simples com roldana em polipropileno p/ aparafusar Ø 
5/16" x 200mm

Unid 114,00 22,08 2.516,61

15.7.3 72315 Terminal aéreo de aço GF, sem bandeira, h=35cm Unid 11,00 31,58 347,37

15.7.4 Comp. IFBA
Haste de aço cobreado para aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0m, 
com conector

Unid 8,00 54,59 436,75

15.7.5 Comp. IFBA
Caixa de inspeção em alvenaria com tampa em concreto, nas 
dimensões de 30 x 30 x 25cm

Unid 4,00 98,37 393,48

15.7.6 72251 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 16mm² m 31,60 14,07 444,75
15.7.7 72252 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 25mm² m 14,50 20,39 295,58
15.7.8 72253 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 35mm² m 182,50 27,07 4.940,57
15.7.9 72254 Cabo nú de aço galvanizado, seção = 50mm² m 163,38 38,48 6.286,65
15.7.10 72263 Conector de pressão para cabo de 50mm² Unid 12,00 22,98 275,72

16 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 64.192,16

16.1 Comp. IFBA
Tomada lógica dupla RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 21,00 67,29 1.413,11

16.2 Comp. IFBA
Tomada lógica simples RJ-45, 4"x2", embutir, completa, com adapter 
cable cat 6

Unid 30,00 56,68 1.700,46

16.3 Comp. IFBA
Fornecimento e instalação de Patch cable (Patch cord azul) cat.6 
c/1,50m – com identificação

Unid 72,00 38,05 2.739,82

16.4 Comp. IFBA Régua de tomadas 06pos 2p+t 19" Unid 1,00 90,59 90,59
16.5 Comp. IFBA Cabo utp cat 6 m 2.285,74 10,63 24.288,07
16.6 Comp. IFBA Patch-panel 24 psc cat. 6 568a, incluso guias horizontais Unid 3,00 624,88 1.874,63
16.7 Comp. IFBA Fornecimento e montagem de rack fechado 19" x 36u x 670mm Unid 1,00 2.549,38 2.549,38
16.8 91872 Eletroduto pvc 1” m 459,00 13,74 6.304,89
16.9 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 200x200x100mm - aço Unid 9,00 45,13 406,15
16.10 Comp. IFBA Caixa de passagem sobrepor 400x400x120mm - aço Unid 2,00 64,69 129,37
16.11 Comp. IFBA Pigtail – Extensão óptica Unid 8,00 74,29 594,33
16.12 Comp. IFBA Cordão duplex mm sc/lc 2,5m  62.5 mmf Unid 4,00 85,61 342,42
16.13 Comp. IFBA Cabo óptico 4fo 62.5 mmf interno m 170,00 40,99 6.968,16
16.14 Comp. IFBA Distribuidor interno óptico para 24 fibras Unid 2,00 560,90 1.121,81
16.15 Comp. IFBA Certificação metálica, com identificação de pontos UTP Unid 72,00 37,14 2.674,00
16.16 Comp. IFBA Emenda ótica Unid 8,00 7,35 58,80
16.17 Comp. IFBA Certificação ótica, com identificação de cabo FO Unid 4,00 64,62 258,49
16.18 91885 Luva em PVC 1" Unid 86,00 9,32 801,18
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16.19 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 44,50 67,63 3.009,49

16.20 Comp. IFBA
Eletrocalha perfurada tipo U 200x100mm, chapa 18 com tampa de 
pressão chapa 24

m 32,48 102,41 3.326,40

16.21 83446
Caixa de passagem em alvenaria (40x40x40cm), lastro de concreto c/ 
tampa de concreto

Unid 4,00 176,80 707,22

16.22 93358 Escavação manual de material de 1ª categoria m³ 30,60 67,85 2.076,34
16.23 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 25,50 29,69 757,06

17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.179,82
17.1 REDE DE ÁGUA FRIA - RASGOS E ENCHIMENTOS

17.1.1 90443
Execução de rasgo e fechamentos em alvenaria p/ passagem de 
tubulação hidráulica diâmetro 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")

m 52,00 12,31 640,05

17.2 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES
17.2.1 89401 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm m 25,05 7,00 175,34
17.2.2 89402 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 25mm m 32,95 8,61 283,86
17.2.3 89403 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 32mm m 33,79 13,70 462,87

17.2.4 89422 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 20mmX1/2" un 4,00 3,87 15,48

17.2.5 89553 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 32mmX1" un 10,00 5,27 52,72
17.2.6 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 25X20mm un 3,00 4,97 14,91
17.2.7 Comp. IFBA Bucha de redução SOLDÁVEL curta  Ø 32X25mm un 1,00 5,60 5,60
17.2.8 Comp. IFBA Colar de tomada em pvc 1/2" un 1,00 12,54 12,54
17.2.9 89404 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 20mm un 11,00 4,62 50,82
17.2.10 89408 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 25mm un 6,00 5,62 33,73
17.2.11 89413 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 32mm un 12,00 7,86 94,36
17.2.12 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 25X20mm un 4,00 13,27 53,08
17.2.13 Comp. IFBA Joelho de redução 90º soldável Ø 32X25mm un 4,00 6,09 24,34
17.2.14 Comp. IFBA Joelho PVC SOLDÁVEL 90° c/ rosca, Ø 20mm x 1/2" un 10,00 8,35 83,54
17.2.15 90373 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° com bucha de latão 1/2" un 16,00 13,25 211,96
17.2.16 89417 Luva PVC SOLDÁVEL  Ø 20mm un 1,00 3,61 3,61
17.2.17 89438 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 20mm un 4,00 6,55 26,20
17.2.18 89440 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 25mm un 1,00 7,95 7,95
17.2.19 89443 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 32mm un 2,00 11,32 22,64
17.2.20 89442 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 25X20mm un 17,00 9,68 164,55
17.2.21 89445 Tê PVC de redução 90º SOLDÁVEL  Ø 32X25mm un 1,00 14,00 14,00
17.2.22 89449 Tubo PVC SOLDÁVEL  Ø 50mm m 2,00 15,35 30,70

17.2.23 89596 Adaptador soldável curto c/bolsa e rosca para registro Ø 50mmX 1.1/2"  un 6,00 9,83 58,98

17.2.24 72789 Adaptador soldável longo c/ flange p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 15,30 15,30
17.2.25 94783 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 20mm - 1/2"  un 1,00 19,32 19,32
17.2.26 94708 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 25mm - 3/4"  un 1,00 24,63 24,63
17.2.27 72792 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 50mm - 1.1/2"  un 1,00 33,11 33,11
17.2.28 94712 Adaptador soldável c/ flange livre p/ cx d' água Ø 60mm - 2"  un 1,00 64,26 64,26
17.2.29 89501 Joelho PVC SOLDÁVEL 90° Ø 50mm un 3,00 12,43 37,30
17.2.30 89625 Tê PVC 90º SOLDÁVEL  Ø 50mm un 3,00 19,03 57,10

17.3 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS
17.3.1 74175/001 Registro GAVETA c/ canopla cromada Ø 1" un 6,00 103,43 620,57
17.3.2 94497 Registro de gaveta bruto 1. 1/2" un 3,00 120,76 362,27
17.3.3 89352 Registro de gaveta bruto 1/2" un 2,00 38,93 77,86
17.4 REDE DE ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS/ RESERVATÓRIOS

17.4.1 88547 Sistema automático de boia un 1,00 89,93 89,93
17.4.2 88504 Caixa d´água em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00 647,84 647,84
17.5 REDE DE ESGOTO - EXECUÇÃO DE VALA/CAVA                                                                                

17.5.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 23,70 67,85 1.608,15

17.5.2 93382 Reaterro apiloado manual de vala em camadas de 20cm m³ 4,61 29,69 136,86
17.6 REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES

17.6.1 89711 Tubo PVC ESGOTO Ø 40mm m 22,80 16,98 387,13
17.6.2 89712 Tubo PVC ESGOTO Ø 50mm m 21,13 24,83 524,66
17.6.3 89713 Tubo PVC ESGOTO Ø 75mm m 13,85 37,25 515,93
17.6.4 89714 Tubo PVC ESGOTO Ø 100mm m 28,89 48,32 1.395,98
17.6.5 89728 Curva curta 90º Ø 40mm un 12,00 10,44 125,32
17.6.6 89733 Curva curta 90º Ø 50mm un 3,00 17,66 52,97
17.6.7 89726 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 40mm un 2,00 8,34 16,68
17.6.8 89732 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 50mm un 5,00 10,28 51,40
17.6.9 89739 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 75mm un 2,00 17,51 35,01
17.6.10 89746 Joelho PVC ESGOTO 45º Ø 100mm un 4,00 21,86 87,45
17.6.11 89724 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 40mm - 1.1/2" com anel un 12,00 7,38 88,50
17.6.12 89731 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 50mm un 12,00 9,58 114,95
17.6.13 89744 Joelho PVC ESGOTO 90º Ø 100mm un 10,00 21,77 217,75
17.6.14 89785 Junção PVC ESGOTO 50x50mm un 4,00 18,23 72,93
17.6.15 89797 Junção PVC ESGOTO 100x100mm un 7,00 40,98 286,88
17.6.16 Comp. IFBA Junção PVC ESGOTO 100x50mm un 5,00 17,45 87,23
17.6.17 89569 Junção PVC ESGOTO 100x75mm un 2,00 55,04 110,09
17.6.18 89830 Junção PVC ESGOTO 75x50mm un 4,00 23,83 95,31
17.6.19 89709 Ralo sifonado 100x100x53mm saida 40mm com grelha branca un 2,00 10,26 20,51
17.6.20 89784 Tê Ø 50X50mm un 3,00 17,15 51,46
17.6.21 Comp. IFBA Tê Ø 75X50mm un 4,00 11,25 45,01
17.6.22 89796 Tê Ø 100X100mm un 1,00 35,31 35,31
17.6.23 89665 Redução excêntrica - 75 mm - 50 mm un 2,00 10,31 20,61
17.6.24 Comp. IFBA Terminal de ventilação 50 mm un 3,00 9,53 28,59

17.7 REDE DE ESGOTO - CAIXAS
17.7.1 89707 Caixa sifonada em PVC com grelha branca, 100x100x50mm Unid 4,00 27,38 109,54
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17.7.2 Comp. IFBA

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 60x60cm, 
h variável 

Unid 2,00 538,67 1.077,34

17.7.3 98105

Caixa de gordura (CG) 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 60x60cm, 
h variável 

Unid 1,00 593,01 593,01

17.8 FOSSAS E SUMIDOUROS

17.8.1 98052
Tanque séptico Ø = 1,20m, h=1,75m em anel de concreto armado 
devidamente impermeabilizado incl. tampão de fechamento hermético 
em concreto armado

Unid 1,00 1.833,17 1.833,17

17.8.2 98078
Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m

Unid 1,00 3.620,72 3.620,72

17.8.3 98072
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x 1,67 m,

Unid 1,00 3.662,30 3.662,30

17.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

17.9.1 86932
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 
médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm

Unid 9,00 495,25 4.457,27

17.9.2 95472
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com 
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia 
sanitária ajustável

Unid 2,00 811,72 1.623,44

17.9.3 86938
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, 
incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado

Unid 10,00 294,42 2.944,19

17.9.4 Comp. IFBA
Lavatório louça sem coluna,c/ sifão cromado, válvula cromada, engate 
cromado

Unid 1,00 188,24 188,24

17.9.5 Comp. IFBA
Lavatório louça de canto, sem coluna c/ sifão cromado, válvula 
cromada, engate cromado, conforme NBR 9050 e detalhe arquitetônico 

Unid 2,00 430,86 861,72

17.9.6 74234/001
Mictório individual em louça branca, com pertences, ligação  de 1/2" 
com ferragens em metal cromado 

Unid 3,00 595,15 1.785,45

17.9.7 86936
Cuba aço inox de embutir, 40x34x17cm, sifão em metal cromado, válvula em metal 
cromado tipo amaricana, instalada em bancada de granito.

Unid 1,00 320,05 320,05

17.9.8 Comp. IFBA Torneira de bancada pressão temporizada em metal cromado Unid 11,00 172,72 1.899,89

17.9.9 Comp. IFBA
Torneira de pressão temporizada tipo alavanca 1/2" – apropriada para 
lavatórios dos sanitários de PCD  (segundo NBR-9050)

Unid 2,00 437,41 874,82

17.9.10 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" para pia de cozinha - 
padrão alto

Unid 1,00 103,15 103,15

17.9.11 Comp. IFBA Assento para vaso sanitário em plástico Unid 9,00 35,95 323,54

17.9.12 Comp. IFBA
Porta papel toalha em material plástico ABS, padrão institucional para 
rolos de 300 a 600 metros

Unid 5,00 49,85 249,27

17.9.13 Comp. IFBA
Porta papel higiênico em material plástico ABS, padrão institucional 
para rolos de 300 a 600 metros

Unid 11,00 49,74 547,18

17.9.14 95547
Porta sabonete líquido de 800ml em plástico de alto impacto, na cor 
branco

Unid 5,00 67,37 336,83

17.9.15 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para sanitários de PCD Unid 4,00 169,13 676,50
17.9.16 Comp. IFBA Barra de apoio em aço inox polido para lavatório de canto Unid 2,00 143,10 286,20

18 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.480,15

18.1 93358
Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade até 
1,5m

m³ 7,50 67,85 508,91

18.2 83671 Fornec/assentamento de tubo PVC rígido d=100mm m 18,00 55,56 1.000,05

18.3 Comp. IFBA
Fornec/assent. de tubo PVC rígido  ø=150mm, assentado em berço de 
areia

m 60,00 62,86 3.771,49

18.4 Comp. IFBA
Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alv. de tijolo revestida com 
argamassa 1:4 (cimento e areia), c/ fundo de concreto simples e tampa 
em concreto armado, inclusive escavação e reaterro

Unid 4,00 701,63 2.806,53

18.5  73882/001 Calha em concreto simples, meia cana de concreto, diametro 200 mm m 60,00 39,68 2.380,85

18.6 83676
Tubo concreto simples classe C-1 D=300mm incl material e mão de 
obra, incl. Escavação e rejunte com argamassa de cimento e areia 
traço 1:4

m 30,00 136,01 4.080,27

18.7 89578 Tubo de queda AP ø=100mm m 21,60 24,35 526,06
18.8 89709 Ralo hemisférico Ø 4" Unid 4,00 69,13 276,53
18.9 89529 Joelho PVC curta  90° Ø 100 mm Unid 4,00 32,37 129,47
19 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO 6.006,54

19.1 72283
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2 
", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1 
1/2" e esguicho em latão 1.1/2" 

Unid 2,00 1.189,20 2.378,39

19.2 72554 Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalacao Unid 4,00 689,00 2.755,99

19.3 73775/002
Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga 
completa fornecimento e colocacao

Unid 4,00 218,04 872,15

20 PAISAGISMO E URBANISMO 93.697,87

20.1 68333
Passeio em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, 
incluso juntas  de dilatação em madeira

m² 439,29 56,69 24.901,18

20.2 72799
Pavimentação em paralelepípedo sobre coxim de areia com rejunte de 
argamassa de cimento e areia traço 1:3

m² 705,96 62,43 44.074,63

20.3 98503 Plantio de grama batatais em placas, incl. preparo do solo m² 765,35 17,22 13.177,13

20.4 94275
Meio fio pre-moldado 12x15x30x100cm, FCK 18MPA com rejuntamento 
de argamassa de cimento e areia traço 1:4

m 268,73 41,57 11.171,52

20.5 79465 Pintura de logotipo PcD com tinta para piso em borracha clorada m² 8,01 46,62 373,41
21 MURO DE FECHAMENTO 164.884,49

21.1 96523 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata. m³ 126,13 81,48 10.276,46

21.2 Comp. IFBA
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive 
chapisco, reboco e pintura (H=1,7m)

m² 850,00 116,31 98.865,78

7



ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR TOTAL 
(R$)

21.3 Comp. IFBA

Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, 
INCLUSIVE chapisco, reboco, fundo selador, emassamento e pintura 
acrílica (H=1,7m)

m² 85,00 265,63 22.578,73

21.4 85096 Gradil e portão de aluminio anodizado tipo barra chata m² 85,00 390,16 33.163,51
22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.193,70

22.1 Comp. IFBA
Bancadas e balcões em granito cinza corumbá, espessura 2cm, 
dimensões conforme projeto

m² 4,80 606,90 2.913,14

22.2 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 35cm e 
espessura 5cm 

Unid 27,00 88,37 2.385,89

22.3 Comp. IFBA
Letreiro em aço escovado chapa 3mm, letra com altura 100cm e 
espessura 5cm 

Unid 3,00 121,15 363,46

22.4 73665
Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com 
fundo anticorrosivo tipo zarcão

m 5,50 72,15 396,82

22.5 Comp. IFBA
Portinhola em alumínio para visita do barrilete do reservatório medindo 
60x60cm, incl. Ferragens

m² 0,36 198,49 71,46

22.6  74073/002 
Alçapão em chapa de ferro galvanizada 16 para fechamento dos 
reservatórios medindo 70x70cm com guarnição e alça para cadeado

Unid 2,00 158,95 317,90

22.7 89865
Dreno em tubo de PVC Ø 25mm embutido em alvenaria, para captação 
de água do sistema de refrigeração tipo Split 

m 62,70 11,97 750,56

22.8 89451
Duto em tubo de PVC Ø 3" para passagem de instalações do sistema 
de refrigeração tipo Split (ligação evaporadora/ condensadora) em 
parede de alvenaria e= 15cm incl. tampa de vedação 

m 9,50 32,64 310,11

22.9 Comp. IFBA Andaime metálico tipo fachadeiro Mês 4,00 335,76 1.343,04
22.10 9537 Limpeza final da obra m² 2.021,66 2,64 5.341,32

23 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 118.702,30
23.1 Comp. IFBA Despesas específicas da administração local da obra mês 6,00 19.783,72 118.702,30
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Ítem Discriminação Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
32295,90 21530,60

60,0% 40,0%
37704,09 25136,06

60,0% 40,0%
46577,25 31051,50

60,0% 40,0%
59726,20 59726,20 79634,93

30,0% 30,0% 40,0%
12052,92 18079,38 30132,30

20,0% 30,0% 50,0%
17217,26 30130,21 38738,84

20,0% 35,0% 45,0%
10457,80 14640,91 16732,47

25,0% 35,0% 40,0%
750,83 1051,16 1201,33
25,0% 35,0% 40,0%

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS
3.003,32                            0,19%

5 PAREDES E PAINÉIS
60.264,59                          3,79%

6 COBERTURA
86.086,31                          5,41%

7 ESQUADRIAS
41.831,18                          2,63%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
62.840,15                          3,95%

3 FUNDAÇÃO
77.628,75                          4,88%

4 SUPERESTRUTURA
199.087,33                        12,51%

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

ANEXO III - ITEM 05: SÃO DESIDÉRIO
OBRA: EXPANSÃO IV

LOCAL DA CONSTRUÇÃO:  CVT SÃO DESIDÉRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
53.826,50                          3,38%

25,0% 35,0% 40,0%
2.720,53                 5.441,05                 5.441,05                 

20,0% 40,0% 40,0%
4873,45 14620,36 29240,73 24367,27 24367,27

5,0% 15,0% 30,0% 25,0% 25,0%
11523,79 11523,79 11523,79 11523,79

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
10134,56 10134,56 40538,22 40538,22

10,0% 10,0% 40,0% 40,0%
23635,40 42543,72 28362,48

25,0% 45,0% 30,0%
28426,19

100,0%
16288,04 16288,04 16288,04 21717,38 38005,42

15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 35,0%
6419,22 9628,82 9628,82 19257,65 19257,65

10,0% 15,0% 15,0% 30,0% 30,0%

4897,48 4897,48 4897,48 11753,95 12733,44

12,5% 12,5% 12,5% 30,0% 32,5%
7740,07 7740,07

50,0% 50,0%
1201,31 1201,31 900,98 900,98 1801,96

20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 30,0%
23424,47 32794,25 37479,15

25,0% 35,0% 40,0%
41221,12 41221,12 32976,90 24732,67 24732,67

25,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,0%
4258,11 5677,48 4258,11

30,0% 40,0% 30,0%

8967,24 19343,93 19233,52 25556,23 24529,60 21071,78

7,6% 16,3% 16,2% 21,5% 20,7% 17,8%

R$ 259.267,57 R$ 257.787,73 R$ 342.531,30 R$ 328.771,37 R$ 282.425,95

23 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
118.702,30                        7,46%

Totais mensais R$ 120.188,35

20 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
93.697,87                          5,89%

21 MURO DE FECHAMENTO
164.884,49                        10,36%

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.193,70                          0,89%

17 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
39.179,82                          2,46%

18 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
15.480,15                          0,97%

19 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO
6.006,54                            0,38%

14 ARREMATES
28.426,19                          1,79%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
108.586,92                        6,83%

16 INSTALAÇÕES DE LÓGICA
64.192,16                          4,03%

11 REVESTIMENTO EXTERNO 
46.095,14                          2,90%

12 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
101.345,56                        6,37%

13 PAVIMENTAÇÃO
94.541,60                          5,94%

8 FECHADURAS E ACESSÓRIOS
3.003,32                            0,19%

9 VIDROS
13.602,63                          0,85%

10 REVESTIMENTO INTERNO  (PAREDES E TETOS)
97.469,09                          6,13%



ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

Atesto para os devidos fins, que o Sr (ª). 

__________________________________________, representante da empresa 

________________________________________________, visitou e vistoriou o(s) 

local (is) onde será (ao) executados os serviços, objeto da licitação na modalidade 

XXXXX XXXXXXX nº ____________, Processo Administrativo nº______________, 

tendo tomado conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para 

cumprimento das obrigações referente ao objeto da licitação.  

Salvador, _____ de _____________________ de ________.  

 

 

Local e data 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Visto do Servidor) 

 

OU 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA 

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO,ETC) 

Neste ato representado por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO 

MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA) 

Declaramos que optamos por não realizar a visita/vistoria ao(s) local (is) de execução 

dos serviços, que assumimos todo e qualquer risco por esta decisão e nos 

comprometemos a prestar fielmente os serviços nos termos do edital, do Termo de 

Referência e dos demais anexos que compõem o processo da licitação na modalidade 

XXXXX XXXXXXX de nº ___________/_____________. Processo Administrativo nº 

23278.___________/201_______-_______.  

Salvador, _____ de ____________________ de ________.  

 

Local e data 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 



ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A (empresa), inscrita no CNPJ nº. ______________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº. _________________ e do CPF nº. _________________, 

declara atendimento ao disposto no edital da licitação na modalidade XXXXX 

XXXXXXX n° _______________ e sob as penas da Lei, que inexistem fatos 

supervenientes impeditivos da habilitação na licitação mencionada, cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências futuras. 

 

 

 

Local e data 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 

 



ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO 

MENOR (LEI Nº. 9.854/99) 

 

A empresa, inscrita no CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ________________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ____________ e do CPF nº ____________, declara em atendimento 

ao quanto disposto no edital  da licitação na modalidade XXXXX XXXXXXX n° 

____________ e para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, 

acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

Local e data 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 

 
 



ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE 

CONTROLE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade XXXXXXXXX XXXXXX n.º _________, instaurado pelo 

Instituto Federal da Bahia – Reitoria, 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. 

Eu,____________________________, RG _________________________, legalmente 

nomeado representante da empresa _____________________________, CNPJ nº 

_____________________________ para o fim de cumprir com as documentações 

complementares previstas no edital na modalidade XXXXXXXXX XXXXXX nº _____, 

declaro sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de 

engenharia objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e 

subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, 

decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão 

ambiental competente integrante do sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 

com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da 

presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções 

administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, 

§ 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem 

criminal contempladas na referida lei. 

Atenciosamente, 

---------------------------------------------------- 

Nome: 

Empresa: 

Carimbo: 

Data: 

 



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%

Obra: CENTRO DE REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETA (BDI)

ANEXO VIII - BDI

3.0 LUCRO 6,16%
3.1 Lucro 6,16%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 25,22%

AC  →  Administração Central
S  →  Seguro
R    →  Riscos 
G     →  Garantia
DF    →  Despesas Financeiras
L  →  Taxa de Lucro/Remuneração
I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

Cálculo do BDI segundo Acórdão 2369/2011 do Tribunal de Contas da 
União – TCU:



ANEXO IX 
MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO PELO IFBA 

 

 

Os interessados deverão acessar o site do IFBA www.ifba.edu.br, link de licitações, 
onde estará disponibilizado o documento modelo. 

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


ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E GRAU DE 

DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

..............................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº. 

...................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

...........................e do CPF nº. ........................., declara em atendimento ao disposto no 

edital da licitação na modalidade XXXXXXXXX XXXXXX n° ........................ que é 

detentora de todas as informações relativas à execução dos trabalhos..................objeto 

da citada licitação e que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos 

evidentes à época da licitação para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que 

vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame. 

 

Local e data 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 

 

 



ANEXO XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO 

DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

(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/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação 

completa) 

 



ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

(MODALIDADE XXXXXXXXX XXXXXX) N° XXXX 

 

 

_______________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº 

_______________, por intermédio de seu representante legal, o 

Sr.______________________________ (nome do representante), portador da Cédula 

de Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, DECLARA, 

sob as penas da lei, que é considerada: 

□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas 

no §4º do artigo 3º do mesmo diploma; gozando, assim, do regime diferenciado e 

favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na 

presente licitação. 

 

Município de __________________, data de _____________ 

 

 

________________________________ 

(assinatura do representante) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 



ANEXO XIII 
 

MODELO DE PLANILHA PCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os interessados deverão acessar o site do IFBA www.ifba.edu.br, link de licitações, 
onde estará disponibilizado o documento modelo em arquivo (.xls). 

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


ANEXO XIV 
 

PEÇAS GRÁFICAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

 PROJETOS; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os interessados deverão acessar o site do IFBA www.ifba.edu.br, link de licitações, 
onde estarão disponibilizados os documentos. 
 

 
 

 

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


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 

 

ANEXO XV 

MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2018 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA- REITORIA, E A SOCIEDADE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA: 

ITEM XXX: EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO 
DE REFERÊNCIA DO IFBA NO MUNICÍPIO DE 
XXX XXXXX; 

CONFORME EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº. 
XX/2018, PROCESSO Nº 23278.XXXXXX/2018-
XX. 

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e dezoito, o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, sediado na Avenida Araújo Pinho, 
39 Canela - Salvador/BA, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo seu Reitor Prof. RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO, inscrito no CPF 

nº XXXXXXXXXXX, e a Sociedade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF 
n.ºXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, CPF nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, celebram o 
presente Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº XXXXX, processo Nº 
23278.XXXXXX/2018-XX, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as 
cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA para: 

1.1.1. ITEM XXX: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
TECNOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO IFBA NO MUNICÍPIO DE XXX XXXXX; 

1.2. A contratação se dará de acordo com o EDITAL e seus anexos, em conformidade com 
as condições estabelecidas no ato convocatório da CONCORRÊNCIA Nº XXXXXX e em seus 
anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 

2.1.1. Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa 
desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Contrato; 
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2.1.2. Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e 
esclarecimentos possíveis que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços; 

2.1.3. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de 
representante especialmente designado para essa função; 

2.1.4. Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realização de alterações/modificações 
de todos os projetos e seus elementos, para atender a interesses próprios ou de normas 
técnicas e legislativas; 

2.1.5. Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada; 

2.1.6. Aplicar as sanções administrativas contratuais. 

2.2. Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual 
deve ser assinado por comissão designada pelo Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 
e Infraestrutura ou Reitor, após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na 
legislação pertinentes, as seguintes: 

3.1.1. Cumprir fielmente o presente contrato; 

3.1.2. Cumprir fielmente o edital e seus anexos, de modo que no prazo estabelecido, 
os serviços sejam entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo Edital; 

3.1.3. Apresentar profissional para a função de responsável técnico do 
empreendimento. 

3.1.4. Apresentar profissional para a função, devidamente habilitado para o exercício 
da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, 
aceito pela CONTRATANTE, para execução das obras. 

3.1.5. Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à 
execução deste Contrato dentro das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de 
conformidade com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela Administração do 
IFBA. 

3.1.6. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações 
previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando 
exigida, cópia dos documentos de quitação; 

3.1.7. Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua 
proposta de acordo com a CONCORRÊNCIA XXXXXX, os quais, juntamente com o Projeto 
Básico e seus anexos, passam a integrar este Instrumento, independentemente de 
transcrição; 
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3.1.8. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços objeto 
do presente contrato, em até 25% do valor inicial deste contrato, e no caso particular deste 
contrato de reforma de edifício em conformidade com o § 1º do artigo 65 da LEI Nº 8.666, 
DE 21 DE JUNHO DE 1993 acréscimos até o limite de 50%. 

“§ 1
o
  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.”  

(Grifo nosso) 

3.1.9. Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato; 

3.1.10. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que 
contratar, pagando os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos 
regulamentos e às posturas referentes aos serviços e a segurança pública. È obrigatória, 
também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura 
impostas pelas autoridades;  

3.1.11. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os 
salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato; 

3.1.12. Apresentar periodicamente, principalmente antes do pagamento de qualquer 
etapa concluída da obra, da documentação probante do vínculo regular dos empregados da 
empresa a: 

a) ficha de registro (quando da assunção da obra); 

b) cópia da carteira de trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da 
assunção da obra); 

c) cópia dos cartões de ponto, frente e verso; 

d) cópia dos recibos de pagamento; 

e) cópia das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de 
trabalho; 

f) comprovante de recolhimento do FGTS; 

g) TRCT, diante de eventual dispensa; 

h) cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.  

3.1.13. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com 
identificação mediante crachás; 
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3.1.14. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de 
omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome 
agir; 

3.1.15. Responsabilizar-se: 

a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das 
dependências dos locais onde serão executados os serviços; 

b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, 
e quaisquer despesas, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e 
autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário; 

3.1.16. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

3.1.17. Anuência do contratado com a adequação do projeto básico, conforme 
estabelecido no art. 102, §6º, III, da Lei 12.708/2012. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. O presente Contrato é no valor global de R$ X.XXX.XXX,XX (X X XXXX XXXX X), de 
acordo com os valores especificados na Proposta apresentada na CONCORRÊNCIA Nº 
XX/XXXX, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização. 

4.2. 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 ___________________ ou outro que vier a substituí-lo. 

4.3. Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato 
correrão à conta dos recursos consignados NATUREZA DA DESPESA: XXXXXXXX, FONTE 

DE RECURSO: xxxxxxxxxxxxxx, PTRES: xxxxxxxxxxxx, Notas de Empenho nº XX no valor 

de R$ XXXXXX (XXXX XXXXXXX XXXX XXXX). 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico 
financeiro aprovado pelo IFBA, em moeda corrente nacional, mediante Emissão de Nota Fiscal, 
em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor 
correspondente ao somatório das etapas efetivamente concluídas, de acordo com o boletim de 
medição aprovado pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do comprovante de 
recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais. 

5.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e 
aceitos pelo Fiscal do Contrato. 
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5.2. Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada das guias de 
comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas 
decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada. 

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros 
moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para tanto até a data de sua 
efetivação, calculados pro rata die, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 

5.4. Repactuação e Reajuste: 

5.4.1. É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado 
o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convenção coletiva 
de trabalho ou sentença normativa vigente à época da apresentação da proposta e 
adotados para elaboração desta. 

5.4.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses 
será contado a partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação 
ocorrida. 

5.4.3. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e 
prorrogue o contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito. 

5.4.4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja 
formulado depois de extinto o contrato. 

5.4.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação das planilhas de composição de custos e formação de preços, do novo acordo 
ou convenção coletiva ou sentença normativa da categoria que fundamenta a repactuação, 
e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de 
mercado de cada um dos itens da planilha a serem alterados. 

5.4.5.1. Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção, acordo 
coletivo de trabalho, sentença normativa ou definidos pelo poder público, tais como auxílio 
alimentação e vale transporte, serão reajustados com base nos respectivos instrumentos 
legais, no mesmo momento – e por meio do mesmo instrumento – em que ocorrer a 
repactuação da mão de obra, com efeitos financeiros das datas das efetivas alterações de 
custos de cada item, nos termos dos itens 1 e 2 desta cláusula. 

5.4.6. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, sentença 
normativa, acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

5.4.7. É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com [insumos, 
materiais e/ou equipamentos], observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado 
da data limite para apresentação da proposta. 

5.4.7.1. Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao 
reajuste, nos termos deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a 
CONTRATADA, em momento oportuno, após o implemento da condição (interregno 
mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o reajuste de direito. 
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5.4.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será 
contado a partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 

5.4.9. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

5.4.10. Para os reajustes de [insumos, materiais e/ou equipamentos] será utilizada a 
variação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se uma das 
seguintes fórmulas: 

Fórmula de cálculo “a”: 

R = (I – Io) .     P 
Io 

Onde: 

a) para o primeiro reajuste: 
R = reajuste procurado; 
I = índice relativo ao mês do reajuste; 
Io =  índice relativo ao mês da data do orçamento ou da data limite para apresentação 
da proposta; 
P = preço atual dos serviços. 

b) para os reajustes subsequentes: 
R =  reajuste procurado; 
I =  índice relativo ao mês do novo reajuste; 
Io =  índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste 
efetuado; 
P =  preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado. 

Fórmula de cálculo “b”: 

Pr = P + (P x V) 
Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; 
P =  preço atual (antes do reajuste); 
V =  variação percentual obtida na forma do item 10 desta cláusula, de modo que (P x 
V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

5.4.11. Qualquer que seja a variação apurada nos termos do item anterior, o percentual 
de reajuste máximo a ser aplicado será aquele definido como centro da meta de inflação 
fixada – pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), nos termos do Decreto n° 3.088, de 21 
de junho de 1999 – para o exercício em que tiverem início seus efeitos financeiros. 

5.4.12. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do 
direito da CONTRATADA, nos termos do item 7 desta cláusula. 

5.4.13. A repactuação e o reajuste ocorrerão simultaneamente e serão formalizados em 
um mesmo instrumento, por meio de apostilamento ao contrato. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da 
Contratante especialmente designado, doravante denominado Fiscal do Contrato, que poderá 
ser assessorado por Comissão especialmente designada e/ou empresa especializada a ser 
contratada para esse fim. 

6.2. A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 

6.3. Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do objeto 
deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada. 

6.4. À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo as etapas rejeitadas à 
nova verificação do Fiscal do Contrato. 

6.5. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, 
se em desacordo com os termos deste contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

7.1. Depois de concluído o serviço detalhado no Anexo I, poderá ser recebido 
provisoriamente, mediante termo circunstanciado feito pela comissão de recebimento de 
obras e serviços de engenharia, assinado pelas partes, ou contestado o seu recebimento, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação escrita e encaminhada pela 
CONTRATADA a PRODIN – IFBA Reitoria. 

7.2. O recebimento definitivo do serviço será efetuado pela comissão de recebimento de 
obras e serviços de engenharia, designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.  

7.3. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das 
condições contratuais, a Comissão de Recebimento lavrará relatório circunstanciado dirigido à 
autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e apresentará 
proposta para a adoção das medidas cabíveis. 

7.4. O Recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita 
adequação técnica da obra. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

8.1. ITEM XX: Execução das obras de construção do Centro Tecnológico de Referência do 
IFBA no município de XXXXXXXXX XXXX XXX. 

8.1.1. A VIGÊNCIA do Contrato para o ITEM XX será de até XXX (XXXXXX XXX) dias 
corridos, contados a partir de sua assinatura, admitida à prorrogação nos termos da lei, 
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mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes 
de correção de defeitos. 

8.1.2. O prazo de EXECUÇÃO do objeto contratual é de até XXX (XXXXXX XXX) dias 
corridos, contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser 
emitida pela CONTRATANTE através da PRODIN. 

8.2. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de 05 (cinco) dias, contado 
a partir da comunicação escrita da CONTRATADA informando que os serviços foram 
concluídos, após verificar o atendimento das condições contratuais. 

8.3. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 15 (quinze) dias, contado 
a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, 
comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que não haja pendência 
a solucionar. 

8.4. A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as etapas previstas no 
Cronograma aprovado pelo IFBA. 

8.5. 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. 

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

9.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 000.000,00 (xxxx xxxxxx xxxxxxxx 
xxxx) correspondente a 4 % (quatro por cento) do valor do Contrato, na modalidade de 
fiança bancária. 

9.2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfeições na 
execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da 
CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante 
ou decorrente de suas ações ou omissões. 

9.3. A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas 
aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal. 

9.4. A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da 
garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE. 

9.5. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que 
apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 

9.6. A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e 
satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo dos serviços executados. 

9.7. Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

10.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

10.3. As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na 
hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, 
devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 

10.4. As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a 
CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da 
multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os 
índices aprovados para atualização dos débitos fiscais. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. 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 Projeto Básico, 
anexo do Instrumento Convocatório. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

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

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos 
em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
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11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da União, por extrato, será providenciada 
até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
daquela data, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

14.2. E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo, que a tudo assistiram. 

Salvador, ___ de ___________ de 2018. 

 

____________________________________ 

Renato da Anunciação Filho 
 

____________________________________ 
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 

 
Testemunhas:                                                            __________________________________  
                                                                                   CPF: 

  

                                                                                  __________________________________  

                                                                                   CPF: 


