ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 08.145.153/0001-39
Rua Senador Dinarte Mariz, nº 288, Centro, Cep: 59.259-000
Tel. 84- 3286-0029 email: cplpassagemrn@gmail.com

AVISO CONVOCAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA - N.º065/2022
A Prefeitura Municipal de Passagem/RN, através da sua comissão oficial, torna público que realizará uma Dispensa
Eletrônica, acima epigrafada conforme OBJETO: Contratação de Empresa para execução dos serviços de
COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENGÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS do bairro CIPOAl
do municipio de Passagem/RN. Data da publicação no PNCP e Portal de Compras Públicas: 22/08/2022, Data de inicio
do recebimento das propostas: 23/08/2022 às 08:30, Data de encerramento do recebimento das propostas 26/08/2022
às 08:30, data do encerramento do envio dos lances: 26/08/2022 às 14:30 horas. HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos
e O ato de convocação com o termo de referência e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da
Comissão de Licitação, localiza Rua Senador Dinarte Mariz, nº 288, Centro, Cep: 59.259-000 Tel. 84-3286-0029 email:
cplpassagemrn@gmail.com
22 de Agosto de 2022
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 065/2022
(Processo Administrativo n.° 713.002/2022)
Torna-se público que a prefeitura municipal de Passagem/RN, por meio do(a) comissão de contratação,
realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, IncisoIi , nos
termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, e demais
legislação aplicável e do Decreto Municipal n.º 080/2022. PORTARIA Nº 001-01/JUL/2022-GP, de 01 de
Junho de 2022
Link: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
Data da publicação no PNCP: 22/08/2022 (horário de Brasília)
Data do incío do recebimento das propostas: 23/08/2022 às 08:30 (horário de Brasília)
Data do encerramento do recebimento das propostas: 26/08/2022 às 08:30 (horário de Brasília)
Data de encerramento do recebimento do envio dos lances: 26/08/2022 às 14:30 (horário de Brasília)
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de Empresa
para execução dos serviços de COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENGÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS do bairro CIPOAL do municipio de Passagem/RN. Conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de dispensa de licitação e seus anexos
1.1.1 A justifitiva: Será mais uma obra realizada pelo municipio, onde é necessário o investimento na
complementação e manutenção da Unidade Básica de Saúde visando atender a demanda existente,
garantindo aos usuários o vinculo aos serviços de saúde e a implementação de ações de educação e
prevenção em saúde, ações estas que dependem da unidade de atenção básica para sua realização.
1.2 A contratação será por menor preço, de acordo com o termo de referência
1.2.1 Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu
interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para
todos os itens que o compõem. Porém nesse caso, é apenas um item.
1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste
Avisode dispensa de licitação e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2

PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1 A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica no
endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
2.1.1 Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa
Eletrônica, disponível no https://www.portaldecompraspublicas.com.br, para acesso ao sistema e
operacionalização.

2.1.2 O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante
no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros não autorizados.
2.2
.

Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:
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2.2.1 que não atendam às condições deste Aviso de Dispensa de Licitação e seu(s) anexo(s);
2.2.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.3

que se enquadrem nas seguintes vedações:

a)

autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a
contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b)

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando
a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c)

pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em
decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d)

aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e)

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

f)

pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores
a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação
trabalhista

2.2.3.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;
2.2.3.2 aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou
jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da
personalidade jurídica do fornecedor;
2.2.4

organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário); e

2.3 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime
cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº
14.133/21.
2.3.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos
para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007.
3

INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1 O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua
proposta inicial, na forma deste item.

.
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3.2 O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de dispensa de licitação, encaminhará,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta e documentos complementares
com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura do procedimento.
3.2.1
A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
3.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
3.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços;
3.4.1 Os preços ofertados durante o certame, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
3.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses.
3.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha/proposta, no pagamento serão retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
3.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas,
em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.
3.8 Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-

la;
4

ENVIO DA PROPOSTA
4.1 Data do incío do recebimento das propostas: 23/08/2022 às 08:30 (horário de Brasília)
Data do encerramento do recebimento das propostas: 26/08/2022 às 08:30 (horário de Brasília)
Data de encerramento do recebimento do envio dos lances: 26/08/2022 às 14:30 (horário de Brasília).
data estabelecida neste Aviso de dispensa de licitação.
4.2 Os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
4.2.1 O lance deverá ser ofertado em moeda nacional real, em ordem decrescente
4.3
O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
4.3.1 O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o
certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances
definidos como “lances intermediários” para os fins deste dispensa eletrônica
4.3.2 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 0,01 (hum centavo).
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4.4 Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no
sistema.
4.5 Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta incial.
4.6 Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do fornecedor.
4.7 Imediatamente após o término do prazo estabelecido para o fim do recebimento da proposta, haverá o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificação.
4.7.1 O encerramento do recebimento das propostas ocorrerá de forma automática pontualmente no horário
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar,
encerrando com o fim do recebimento das propostas no horário e data informadas neste ato convocatório.
5

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

5.1 Encerrada a fase de recebimento de proposta e lances, será verificada a conformidade da proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
estipulado para a contratação.
5.2 No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a
negociação de condições mais vantajosas.
5.2.1 Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
5.2.2 A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de
classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua
proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
5.2.3 Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa
eletrônica.
5.3 Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos
complementares, adequada ao último lance.
5.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.5 Será desclassificada a proposta vencedora que:
5.5.1 contiver vícios insanáveis;
5.5.2 não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
5.5.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a
contratação;
5.5.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
5.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos,
desde que insanável.
5.6 Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar
a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
5.6.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.6.2 apresentar um ou mais valores da proposta que sejam inferiores àqueles fixados em
.
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instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas
de trabalho vigentes.
5.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
5.8 Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A proposta
poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do
preço.
5.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas;
5.8.2 Considera-se erro no preenchimento da proposta passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
5.9 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida
a manifestação escrita do setor requisitante do fornecimento ou da área especializada no objeto.
5.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
5.11 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.
5.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o
disposto neste Aviso de dispensa de licitação.
6

HABILITAÇÃO
6.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da
fase de lances até o fim do encerramento do recebimento das propostas.
6.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
A) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
B) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
C) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
6.2.1 Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “B” e “C” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
6.2.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
6.2.2.1
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório
de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
6.2.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
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6.2.2.1.2 O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação
6.2.3 Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condiçãode
participação.
6.3 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será encaminhada junto

da proposta com as planilhas orçamentarias no sistema da plataforma
6.3.1 É dever do fornecedor atualizar previamente sua documentação de acordo com os requisitos
solicitados, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública e encaminhar, quando
solicitado, habilitação dos fornecedores vencedores deverá ser encaminhada junto da proposta com as

planilhas orçamentarias no sistema da plataforma
6.3.2
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s).
6.4
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Dispensa e já apresentados, o fornecedor será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
6.5 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
6.6 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da provade
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial
e das demonstrações contábeis do último exercício.
6.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa,
sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
6.8 Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Dispensa
6.8.1Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação
6.9 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado
7 CONTRATAÇÃO
7.1 Após a ratificação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido

instrumento equivalente.
7.2 O vencedor terá o prazo de 07 (sete) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o

Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Aviso de Dispensa.
7.2.1 O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento
equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário
e aceita pela Administração.
7.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa vencedora, implica no
reconhecimento de que:
.
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7.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
7.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Dispensa e
seus anexos;
7.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da
Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
7.4 O prazo de vigência da contratação poderá ser até 31 de Dezembro de 2022, sendo informado no
instrumento contratual
7.5 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de
habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigência do contrato.
8

SANÇÕES
8.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155

da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
8.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;
8.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
8.1.3 dar causa à inexecução total do contrato;
8.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
8.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
8.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa
durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
8.1.9 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
8.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
8.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer
momento da dispensa, mesmo após o encerramento do recebimento das propostas
8.1.11

praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Dispensa, quando não se justificar a
imposição de penalidade mais grave;
.
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b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste
Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos
que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
8.3

Na aplicação das sanções serão considerados:

8.3.1

a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.3.2

as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3

as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.3.4

os danos que dela provierem para a Administração Pública;

8.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.
8.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da
garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
8.5 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Dispensa, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
8.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
8.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre
a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
8.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
8.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
8.10
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
8.11
9
.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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9.1 O procedimento será divulgado no www.portaldecompraspublicas.com.br e no Portal Nacional de
Contratações Públicas - PNCP, na FEMURN, Imprensa Nacional-DOU e Sitio eletrônico do município
“http://passagem.rn.gov.br/transparencia-municipal/”
e
encaminhado
automaticamente
aos
fornecedores registrados no Portal Nacional de Compras Públicas, por mensagem eletrônica, na
correspondente linha de fornecimento que pretende atender.
9.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administração poderá:
9.2.1

republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que
atendidas às condições de habilitação exigidas.
9.2.2.1 No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
9.2.3 fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação,
conforme o caso.
9.3 As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)
9.4 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não
conste deste Aviso de Dispensa, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administração na respectiva notificação.
9.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua
desconexão.
9.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
9.7 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o
horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa
ao procedimento.
9.8 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
9.9 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
9.10 Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo de contratação.
9.11 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Dispensa a e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
.
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9.12 Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
9.13

Integram este Aviso de Dispensa de licitação, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.13.1 ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação
9.13.2
ANEXO II - Proposta de preços
9.13.3 ANEXO III – Termo de Referência
9.13.4 ANEXO IV – DECLARAÇÕES
9.13.5 ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES
DE CUSTOS,PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PROJETOS,BDI
PASSAGEM/RN, 19 DE AGOSTO DE 2022

DIKSON MESGRAL BEZERRA JUNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL

.
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO
1

Habilitação jurídica:

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
1.6 Registro de identificação dos sócios e Identidade profissional dos responsáveis técnicos no CREA;
1.7 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
1.8 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
1.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
2

Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre;
.
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2.7 prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa forsediada;
2.8 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
3

Qualificação Econômico-Financeira:
3.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, autenticado e registrado na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete sou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive comos termos de abertura e
encerramento;
A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), solvência geral (SG)e
Liquidez Corrente (LC), com resulta do igual ou superiora 1, resultantes da aplicação das seguintes
fórmulas, que deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço e
assinado pelo representante legal da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de
Contabilidade:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PASSIVO
CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG=ATIVOTOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGOPRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

4

Qualificação Técnica
4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa licitante,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação
4.2 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto
Básico, em plena validade;

.
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4.3 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual;
5. DECLARAÇÕES:
5.1 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
5.2 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.3 que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Dispensa de licitação e seus anexos;
5.4 que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras;
5.5 que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
5.6 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;

.
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2022
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021.
OBJETO: Cont rat ação de Empre sa pa ra e xe cução dos se rv iços d e CO M PLEM ENT AÇ ÃO
E M ANUT ENG ÃO DE O BR A D A CO NST RUÇ ÃO D A UNID AD E B AS IC A DE S AUDE - UB S
do bairro CIPO AL do municipio de Pass agem/RN
PROPOSTA:
Item - Código - Descrição
xxxxxx

Unidade
xxxx

Quant

Valor unitário

Vlr. Total

xxxx

Valor Global da Proposta;
Validade da Proposta 60 dias;
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da
Empresa contratada;
Razão social; - Nº do CNPJ:
Endereço:
Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.
xxxxxx/xx,

de

Assinatura do Responsável CPF:
Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver

.

de 2022.
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TIMBRE
EMPRESA
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÕES
Ao município de Passagem/RN
DISPENSA ELETRÔNICA N° XXX/XXXX

A empresa xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ: xxxxxxxx, localizada no endereço xxxxxxxxxxxxx, por
intermédiodo seu representante legal abaixo assinado, DECLARA:

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apto ausufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Dispensa de licitação e seus
anexos;
Que que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo
como firmes e verdadeiras;
Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;

XXXXXXX/XX, XX, XXXXXXX, XXXX

Administrador
CNPJ/CPF
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ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: Contratação de Empresa para execução dos serviços de COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENGÃO DE
OBRA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS do bairro CIPOAl do municipio de Passagem/RN.
2. JUSTIFICATIVA: Será mais uma obra realizada pelo municipio, onde é necessário o investimento na complementação
e manutenção da Unidade Básica de Saúde visando atender a demanda existente, garantindo aos usuários o vinculo aos
serviços de saúde e a implementação de ações de educação e prevenção em saúde, ações estas que dependem da unidade de
atenção básica para sua realização
3.

CRITÉRIO DE JUGALMENTO: MENOR PREÇO por execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço unitário

4.

DETALHAMENTO DO ITEM:
ITEM

DESCRIÇÃO

01

Execução dos serviços de COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENGÃO DE
OBRA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS do
bairro CIPOAL do municipio de Passagem/RN

QUANT

UND

VLR.
UNIT

VLR.
TOTAL

1

Serv

R$214,67

R$ 65.409,31

5 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA OBJETO:
5.1. O objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do fornecimento apartir da data de assinatura do contrato,
sendo que, o prazo do inicio será no máximo 5 (cinco) dias corridos contados da entrega da ordem de compra ou nota de
empenho.
5.2. A licitante vencedora deverá fornecer os itens do objeto em estrita conformidade com disposições e especificações do edital da
licitação, de acordo com o Termo de Referência e à proposta de preços apresentada.
5.3. Custear todas as despesas decorrentes do fornecimento arcando com todos os tributos, taxas e licenças municipais,
estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as
despesasgerais, diretas ou indiretas.
5.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências da mesma.
5.4.. Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo gerenciamento.
5.5. Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por autoridade competente, em
decorrênciado descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicável à espécie, por parte da Contratada.
5.6. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo
recolhimentode todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam
ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo
Município.
5.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Município ou a terceiros.
5.9. Fornecer o objeto deste contrato, em sintonia com a Secretaria Municipal de saúde e/ou seu representante, indicado pela
secretaria da saúde, acatando sugestões, normas e orientações que possibilitem maior qualidade ao contrato.
5.10. Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os esclarecimentospertinentes e
providenciandoa devida correção;
5.11. Não transferir a outrem, o objeto da presente licitação.
5.12. Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas ascondições de
habilitaçãoe qualificação exigidas na licitação

6- – DO PRAZO DE VIGENCIA:
6.1 período de vigência do instrumento contratual será até o dia 31 de Dezembro de 2022, podendo este ser
prorrogado/rescindido na forma da Lei N.º14.133/21 e alterações posteriores.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA FIRMA CONTRATADA
7.1 A firma contratada para prestar os serviços objeto da presente Licitação obrigar-se-á a:
7.1.2 A empresa contratada deverá apresentar garantia de execução no valor de 5% da proposta vencedora, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato. Essa garantia deverá abarcar todo prazo de vigência e execução do
contrato, estendendo-se até o recebimento definitivo da obra que se dará após 200 (duzentos) dias, contados do
recebimentoprovisório.

7.1.3.

A empresa deverá providenciar os documentos descritos adiante, a fim de permitir o recebimento definitivo da
obra, pelaAdministração:
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7.1.3.1.
"as built" da obra, elaborado pelo responsável por sua execução;
7.1.3.2.
comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone egás;
7.1.3.3.
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando aobra;
7.1.3.4.
carta "habite-se", emitida pela prefeitura;e
7.1.3.5.
certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro
deImóveis;
7.1.3.
Executar os serviços no prazo previsto em suaproposta.
7.1.4.
Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços a serem executados, correndo por sua conta a utilização de
ferramentas, instrumentos e materiais necessários à execução dosserviços.
7.1.5.
Utilizar exclusivamente pessoal habilitado à prestação dos serviços objeto destaLicitação.
7.1.6.
Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas
envolvidasnaexecuçãodosserviços,quenãoterãoqualquervínculoempregatíciocomaContratante.
7.1.7.
Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao
patrimônio da Contratante ou a terceiros, quando da execução dos serviços objeto desta Dispensa. A Contratante notificará a
firma contratada para reparar o dano causado, no prazo quefixar.
7.1.8.
Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e quantificação exigidas nalicitação.
7.1.9.
Apresentar mensalmente, para viabilizar o pagamento das faturas, as certidões negativas que demonstrem a
regularidade, com a fazenda pública, com a justiça do trabalho e com seus trabalhadores;
7.1.10.
Permitir o livre acesso dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa.
8 - DA FISCALIZAÇÃO DO SSERVIÇOS
8.1.A Prefeitura Municipal de PASSAGEM/RN designará um servidor para acompanhamento e fiscalização dos serviços
sempre que necessário facilitando a supervisão e a fiscalização dos órgãos repassadores e concedentes, bem como permitir o
livre acesso de servidores do sistema decontrole.
9 - DO PAGAMENTO

9.1. Todosos pagamentos referentes apresente licitação obedecerão ao disposto na Resolução nº 032, de 01 de novembro de
2016, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das unidades
jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande doNorte.

9.2. Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome da adjudicatária através de ordem bancária.
10 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
10.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o presente certame e o
instrumento contratual respectivo, dar-se-á o recebimento provisório dos mesmos de que trata a Lei federal 14.133/21
10.2. A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços, a que se refere esta licitação, de acordo estritamente com as
especificações descritas nesta TOMADA DE PREÇOS, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição do que venha a ser
constatado não estar em conformidade com as referidasespecificações.
11 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
11.1 – Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o período
de 12 (doze) meses a partir da data base e serão realizados conforme os procedimentos:
a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, da coluna 35, da Fundação Getúlio
Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica;
b) A data base adotada será MÊS/ANO
c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: R = V x I – Io =
onde: Io R - Valor do reajustamento calculado;
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base); Io – Índice (INCC) da
coluna 35 da FGV, correspondente à data base.
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– DAS PENALIDADES
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12.1. A não observância do prazo de execução dos serviços, pela adjudicatária, implicará em multa demorade 1% (um por
cento) por dia de atraso, sobre o valor total do empenho, até olimit e máximode 15 (quinze) dias, independentemente das
sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com a lei federal 14.133/21, salvo se o prazo for prorrogado pela
Administração.
12.2. A multa referida no subitem anterior será descontada do pagamento devido àcontratada.
12.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas na Lei Federal 14.133/2021
13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Dos atos da Administração, praticados na presente DISPENSA ELETRÔNICA, caberá recurso na forma da Lei Federal
14.133/21
13.2. Por ocasião da habilitação e julgamento das propostas, estando todos os prepostos dos licitantes presentes à reunião em
que for adotada a decisão e havendo concordância, poderá ficar consignada na Ata à desistência expressa ao direito de
interposição do recurso previsto na Lei Federal 14.133/2021
13.3. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo legal e/ou subscrita por procurador não
habilitado legalmente no processo a responder pela firma.
14 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas para o processamento e pagamento do objeto da presente DISPENSA ELETRÔNICA correrão à conta dos
recursos próprios do Município:
Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes da contratação dos serviços objeto da presente DISPENSA
ELETRÔNICA correrão pelo orçamento geral do municipio Exercício 2022, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.052 – CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
- UBS; FONTE DE RECURSOS: 16010000; NAT./DESPESA: 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
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- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

15.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial contratado.
15.2. Este procedimento poderá ser revogada, por interesse da Administração Pública decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado pertinente e suficiente para justificar o ato ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou
por provocações de terceiros, sem que os licitantes tenham direito a qualquer indenização, à exceção do disposto LEI
14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampladefesa.
15.3. É vedada a transferência, no todo ou em parte, para terceiros, do faturamento e respectiva entrega do bem licitado e que
for adjudicado em conseqüência destecertame.
15.4. A Prefeitura fornecer á aos Licitantes todos os elementos necessário sao cumprimento, por parte destes, dos orçamentos
e propostas necessários ao atendimento do objetopretendido.
15.5. Apresente DISPENSA ELETRÔNICA encontra-se a fixada, para conhecimento público, no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de PASSAGEM/RN, como também no Diário Oficial dos Municípios FEMURN.
15.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações.
15.7. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de Passagem-RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado queseja.
16
TIPO DE LICITAÇÃO:
16.1. O procedimento administrativo será realizada pela “DISPENSA”, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, por execução
indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei n.º 14.133/2021
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RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:

ANA MARIA DE MORAIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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MODELO DECLARAÇÃO

Ao município de Passagem/RN
DISPENSA ELETRÔNICA N° XXX/XXXX

A empresa xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ: xxxxxxxx, localizada no endereço xxxxxxxxxxxxx, por
intermédiodo seu representante legal abaixo assinado, DECLARA:

Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual;

XXXXXXXX,XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXXX
PROCESSO LICITATÓRIO Nº[Comentários] – DISPENSA ELETRÔNICA Nº[Status]

CONTRATO PARA XXXXXXXXXXXXXXQUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
XXXXXXX/RN E A EMPRESA XXXXXXXX
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XXXXXX, através da Prefeitura Municipal de
XXXXXX/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXX, com Sede
XXXXXXXXXX, neste ato representado pela sua Prefeito, xxxxxxxx, inscrita no CPF sob o n.º
xxxx.

CONTRATADO: xxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° xxxxxxx,
localizado na xxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo representante legal, o Sr.
xxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, portador do CPF n° xxxxx
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: o presente instrumento tem por objeto a

Contratação de Empresa para execução dos serviços de COMPLEMENTAÇÃO E
MANUTENGÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS do bairro CIPOAl do municipio de Passagem/RN
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: período de vigência do instrumento contratual será
até o dia 31 de Dezembro de 2022, podendo este ser prorrogado/rescindido na forma da Lei
N.º14.133/21 e alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR: o valor global descrito na Cláusula Segunda é de R$ xxxx
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos serão efetuados logo após a execução dos serviços e
de acordo com o cronograma de pagamento dos Serviços, mediante apresentação do documento
fiscal competente (nota fiscal/fatura), devidamente aprovado pela contratante. Caso recaia em
feriado, salvo motivo relevante devidamente justificado pelo contratante, o pagamento poderá
sofrer um atraso justificado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todo o procedimento de protocolamento, liquidação e pagamento será
norteado pela Resolução 032/2016 do TCE/RN, atendendo as disposições da Lei 14.133/2021.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A nota fiscal será encaminhada para os procedimentos necessários
internamente, devendo, para efetivar a liquidação da despesa, ser atestada pelo Gestor de Contrato
da Unidade Gestora solicitante, sendo ele:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO: a necessidade da presente contratação foi
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averiguada através do Processo Licitatório nº xxx/xxxx, instaurado pela Secretaria Municipal
xxxxxxx e está sendo realizada por Dispensa Eletrônica de Licitação N° (xx/xxx), nos termos do
art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021 e suas alterações.
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas com a
presente contratação correrão à conta das seguintes dotações:
Exercício 2022, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.052 –
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS; FONTE DE RECURSOS:
16010000; NAT./DESPESA: 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

DA CONTRATADA
a) Entregar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado o objeto contido neste termo de
referência arcando com todas as despesas inerentes a sua execução

b) Todas as despesas tais como: pagamento de funcionários, fornecimento de EPIS, veiculo,
locação de equipamento, combustíveis, Insumos, serão de inteira responsabilidade da
empresa contratada.
c) Entregar o objeto especificado na ordem de compra, de acordo com as necessidades e o
interesse da Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições
estabelecidas neste edital, PRINCIPALMENTE QUANTO AS ESPECIFICAÇÕES
DESTE TERMO, BEM COMO AS CONDIÇÕES APRESENTADAS NA PROPOSTA.
d) Responsabilizar-se integralmente pela entrega do objeto, nos termos da legislação
vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros
detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de
seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria Requisitante
e) Atender, de imediato, as solicitações relativas a execução do objeto
f) Entregar o objeto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer
motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.
g) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do objeto, reservando
à Secretaria Requisitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados.
h) Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante, quando for o caso, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias.
i) Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da
entrega do objeto, seja por inexecução do objeto ou por ação ou omissão de seus
empregados.
j) Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do objeto entregue.
k) Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato do objeto, não podendo,
em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a
terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria Requisitante.
l) Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários,
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria
Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades.
m) Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por
sua culpa ou dolo, a causar à Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execução
do contrato/ATA de RP, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando,
assim, afastada qualquer responsabilidade da Secretaria Requisitante, podendo este, para
o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 08.145.153/0001-39
Rua Senador Dinarte Mariz, nº 288, Centro, Cep: 59.259-000

n) dedução de créditos da licitante vencedora;
o) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante.
p)

A empresa contratada deverá fornecer aos seus funcionários as condições ideais para
realizar a entrega do objeto, onde todos deverão se apresentar para execução do objeto
de maneira devidamente paramentados e equipados conforme itens do quadro
demonstrativo abaixo:

q) - DA CONTRATANTE
r) permitir acesso dos empregados da
CONTRATANTE para entrega do objeto;

CONTRATADA

às

dependências

do

s) impedir que terceiros prestem os serviços objeto deste Contrato;
t) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;
u) comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestação dos serviços e
interromper imediatamente a prestação, se for ocaso.
v) - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores;
w) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
x) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: O presente termo poderá ser rescindido por qualquer das partes,
desde que tenha sua razão justificada:
Pela CONTRATANTE:
a) caso a CONTRATADA paralise os serviços por mais 10 (dez) dias, sem anuência da CONTRATANTE;
b) Acatar todos os termos previstos no termo de referência

b) caso a CONTRATADA seja encerrada ou entre situação de concordata, falência ou de liquidação
judicial;
c) caso a CONTRATADA cometa as faltas graves e apontadas na Cláusula 7ª, constante neste Termo de
Contrato;
d) caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada.
Pela CONTRATADA:
a) caso haja, atraso em mais de 60 (sessenta) dias, no pagamento de cada parcela contratada;
b) caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada;
c) caso a CONTRATANTE não ofereça a CONTRATADA, condições de trabalho nos locais dos serviços;
e
d) casa deixe de atender as determinações da Fiscalização, após ter recebido notificação por escrito da
CONTRATANTE, relacionada por falta de atendimento das condições assumidas por força deste
instrumento contratual.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS: Pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

a) Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que
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b) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação
c) ensejar o retardamento da execução do objeto;
d) falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal
PARAGRAFO ÚNICO - O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas estabelecidas em Lei,
respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente
Contrato, as partes elegem o Foro da cidade de Santo Antônio/RN, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem justos e acordados, os representantes legais das partes assinam o presente,
em 02 (duas) vias de igual teor, para que surta os efeitos legais.
Passagem/RN, em xxx de xxxx de xxxxx

MUNICÍPIO DE PASSAGEM/RN
CNPJ nº 08.145.153/0001-39
xxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

CNPJ 08.145.153/0001-39

Descrição dos Serviços

REVESTIMENTOS DE PAREDES

PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO

DE MADEIRA, CORRER, COMPENSADA LISA PARA

COM 2.00M COMPLETA

03PORTA
03
Cu

PINTURA, 1,00 X 2,1OM, INCLUSO KIT PARA PORTA DE CORRER

PORTA DE MADEIRA, cORRER, COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90 X 2,10M, INCLUSO KIT PARA PORTA DE CORRER

EXECUÇÃO DE FURO

FECHADURA

DE EMBUTIR

EXECUÇÃO DE FURO

FECHADURA DEEMBUTIR COMCILINDRO,EXTERNA, cOMPLETA,ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSso

CcU C c O M 2,00M,COMPLETA

91305
91305

91304

ESQUADRIAS
90823PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 90 x 210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS

87272 REVESTIMENTO COM CERAMICAESMALTADA45X45CM,1A LINHA PADRAO MEDIO_

10.9

10.7
10.8

10.6

SUMIDOURO

CIRCULAR

Sb0o INFILTRAÇAO 13,10M

acnco

EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
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DIAMETRO INTERN0= 1,88M, ALTURA INTERNA= 2,00M, AREA DE

86910TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL. DE PAREDE, 1/2'OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO
100875 BANCO ARTICULAVEL, EM AçO INOX, PARA PNE, FIXADO EM PAREDE

Ccu 07 BARRA DE APOIO EM U,EM AÇOINOXPOLIDo 50 x65CM, FIXADAEMPAREDE

37401 TOALHEIRO PLASTICco TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
10.1
Ccu 05 ESCOVODROMO/ LAVATORIO EM AÇO INOX 304, COM 1,50M, INCLUSIVE VALVULAS E SIFOES, cONF.PROJETO
10.2
10.3
100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIOO, COMPRIMENTO 70CM, FKADA EM PAREDE
| 100863BARRA DE APOIO EM L, EM AÇO INOX POLIDO 70 X70CM, FIXADA EM PAREDE
10.4
Ccu 06 BARRA DE APOIO EM L. EM AÇO INOX POLIOO 50 X65CM, FIXADA EM PAREDE
10.5

10.0

LOUÇAS/ METAIS E ESGOTO

8.7Ccu 04 GUICHE EM ALUMINIO EVIDRo TEMPERADO E=8mm

B.6102219 PINTURA TINTADE ACABAMENTO PIGMENTADA) ESMALTE SINTTICO ACETINADOEMMADEIRA.2DEMAOS

8.5

8.4

8.2

8.1

8.0

7.1

6.98557 MPERMEABILIZACAO DECALHAS/LAJESDESCOBERTAS,CIEMULSAO ASFALTICAcOMELASTOMEROS,3DEMÁOS

7.0 |

METALON 50 X30MM E30 X20MM, INCLUSA

COBERTURA EMPLACA DEPOLICARBONATO,ESP 4MM,FIXADA EM ESTRUTURA METALICA QUADREJADA EM

CoBERTURA

| IMPERMEABILIZAÇAAO

Ccu 01

3.1

6.0

Codigo

tem

A-SERVIços AEXEcUTAR REMANESCENTE -PLANILHA ORIGINAL EADEQUADA

Endereço da Obra: Av. Vereador Manoel Ferrelra de Lima s/n, Baimo Clpal

| 59,35_

0,66

|21.65

1,00

1,00

2,00

2,00

1,16|

1.131.35
1131,35
Sinapi

1,00

Subtotal item 10.0

UND

3181,225

9.464,29

3.181.25

771.08

304,31
2,00
4,00
1.00

385,5
117,79

2.00

UND

Própria

1.467,72
657,00
8.62|

Própna UND
Sinapi UND
Sinapi UND

UND

Sinapi

1.104,566

366,93
657,0

4,00

UND

Sinapi

3.516,43|

326,27
466 67

8,80

585,37

203,18

202,54

1.133.60

.196,69
5.196,69

2430,05

2.430.05|

9.108,29

9.108,29

Parclal (RS)

71,55

Pr.

71,55
1104,56

707,0

598,80
15,07

585,37

101,5

101,27

566,80

87,56

45,85

305,34

Pr. Unit (RS)
/ BDI

1,00

1,00
1,00

Sinapi-i|UND
Própria
UND

Subtotal item 8.0

M

M2

Própria

UND

UND
UND

UND

ND

2,00

Subtotal item 7.

M

53,00|

Subtotal item 6.0

M

Sinapi

Propna

Propria
Propria

Sinapi

Sinap

29,83

Quant.

Subtotal item 3.0

M

Und.

SinaptTUND

Sinapi

Sinapi

Própria

Fonte

Municipio: Passagem/RN_

BD1: 24,87%

SERVIÇOS COMPLEMENTAÇÃOEMANUTENGÃODE OBRADACONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA
DE SAUDE-UBS CIPOA
Reterêncla de preços: Des. 14/03/2022

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra: Serviços Complementação o Manutençáo de Obra da Construção Unidade Básica de Saúdo -UBS Cipoal

Planilha Orçamentária Básica: 20/06/2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

9.464,29

3.516,43

5.196,69

2.430,05

9.108,29

Val. Total (R$)

11.0

EXTINTOR DE INCÉNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS 6KG, CLASSE
BCc

|SISTEMA DE PROTEÇÃOCONTRAINCÊNDIOo

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, FACHADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON

COMUNICAÇÃO VISUAL

SUB-TOTAL A

PAREDE COM PARAFUSOBMM EBUCHA PLASTICA,DIM. 26 X13CM (compressor eresiduos)

SERVIÇOS DIVERSOS
Ccu 10 BANCO DE CONCRETO CURVO

FIXADOA

|MONOMERICO, NAS 02 FACES,DIM.1,54X0,56X0,14M (22x/Bx/2x)_
PLACA DE INDICAÇÃO EM PVC EXPANDIDO ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E

Ccu 09 PINTADA, 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO, IMPRESSÃO E APICAÇÃO DE ADESIVO VINIL

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (TOTEM) EM CHAPA AÇO GALVANIZADO N° 26, COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON

3.50x0,50XO,20M (35x/5x/2x)

CCu 08PINTADA, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMERICo, DIM.

ESQUADRIAS

Descrlção dos Serviços

MADEIRA LISA OU REVESTIMENTOMELAMINICO COM FITA DUPLA FACE

4465 PRANCHA NAO APARELHADA 6 X25" CM,EM MACARANDUBA. ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

2.1.3

o72ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADo

PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTOE ACESSOINTERNO

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,INCLUSOIÇAMENTO_

2.2.6

1 SI
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5216111 SUPORTEETRAVESSAPARAPLACADE SINALIZAÇÃO EMMADEIRA DE LEITRATADA8X8CM

2.2.5 5213464PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, R1 LADO DE 0,60 M, PELICULA

4,00

1,72

1,75

1.00

UND

4,39

2,00

2.00

Quant

Sinapi

Sicro

77,10
1,00
1,00

UND
UND
UND

2,00

22,43

M
M

22,43
M

Subtotal Item 2.1

42.23

M

Sinapi

8,50
M

Sinapi

35,20

4 4,00
M

Sinapi

M

Subtotal Item 1.00

PrópriaM

Sinapi

Und.

Subtotal item 13.0

UND

Subtotal item 12.0|

UND

M

UND

Propia

3,00
3.00

ubtotal item 11.0

UND

Sinapi

Fonte

Propria

Sinapi-i

Própria

Própria

Sinapi

Sinapi_ UND

2.2.1 2 DIMENSÖES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTOXBASEINFERIOR XBASE SUPERIOR XALTURA)
2.2.2 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,REJUNTAMENTOCOMARGAMASSSA TRAÇO1:3(CIMENTO EAREIA)Sinapi
Sinapi
2.2.3
102498 PINTURA DE MEIO-FIOCOM TINTA BRANCA ABASEDE CAL (CAIAÇÃO)
Sicro
2.2.4 5213444 PLACA DE REGULAMENTAÇAO EM AÇO, R1 LADO 0.248 MPELICULA
RETRORREFLETVA
TIPOI
+
SI
RETRORREFLETIVA TIPO
Sicro

22

PARA

04907 TELHAMENTOcOM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA

a2s43TRAMA
DEMADEIRA COMPOSTA PORTERCAS PARATELHADOS DE ATE2AGUAS PARATELHA ONDULADADE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Cou13 PILAR EM MADEIRALIMPA DE 1a. QUALIDADE 15 CM X15 CM

ESTACIONAMENTO AMBULANCIAS (COBERTURA EPAVIMENTAÇÃO DE ACESSO)_
COBERTURA ESTACIONAMENTo

soBRE

100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA
100703 PUXADOR
CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA
BATEDOR (CHAPA METÁLICA) PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3MM CI FIXAÇÃO

Codigo

212

2.1.1

2.0
2.1

1.3

1.1
1.2

1.0

Item

B-SERVIÇOS AEXECUTAR INCLUlDOS -NÃOEXISTENTE NA PLANILHA ORIGINAL

13.1

13.0

12.3

12.2

12.1

12.0

11.2101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL cOM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L. CLASSE

11.1101909

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
CNPJ 08.145.153/0001-39

307.37
307,37

3.050,09

289,48

1.407,75

1.352,86

964,74
852,34
1.817,10L

21,35

332.22
173,06

332,2.

1,36

96,10

57,00

78,72

40,32

21,44

18.44

532,73

33,83

346,1

332,22
332 22|

30.50

7.409,31

1.278.51

4.895.52

3.324,35

2.72

754,69

473,76

1.295,31

694,92
67 66
347,46

Pr.Unit
(RS)|Pr.Parcial (RS)
I BDI

307,37

72,37

818,46

773,06

284,12

321,58

10.135,59

4.895,52

1.295,31

Val. Total (R$)

34.890,31

307,37

3.050,0

1.817,10

102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃOVERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA EPRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS

|COBERTURA

Descrlção dos Serviços

94204

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO(PIGMENTADA)ESMALTE SINTËTICO ACETINADO EM MADEIRA,2DEMÃOS

EINFERIOR,TRINCO, FECHADURA,CONTRA FECHADURA COMCAPUCHINHO SEM MOLA EPUXADOR

M

3,04|
8,74

12,52

50,80

Quant

M

M

98,50
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Eng. ClvIao08031-3

Wamgtonuiz de Souza

850,26

3.675,96

1.338,62|

500,99

456,37

401,74

127,98

8.814,75

2.143,15
510.13

476,76

1.834,52 |

602,50

506,35

474,14

2.267.20

1.701,87

595,45

1.106,42

Parclal (RS)

3.675,96

8.814,75

1.701,87

Val. Total (R$)

16.326,42

65.409,31

13.59

,29

8.42

15.47

26.43

8,42

927,77
29,59

238,38

15,07
917,26

101,27

566,2
80
474,14

47,56

21.7

Pr.

219,67

187,04
10.135,59

TOTAIS (SUB-TOTALA+ SUB-TOTAL B+ SUB-TOTAL C)

Subtotal item 3.0

M

15,20
29,50
59,50
59,50

15,20D

(RS)

c/ BOI

Pr. Unit.

1,4

72,26

14.192,58

Sinapi

Sinapi M
Sinapi
Sinapi
M

Sinapi

Sinapi

2,31|

17,24
subtotal item 2.0

M

UND

Sinapi

2,00

UND

Sinapi

Sinapi

39,98
2,00

M
UND

Sinapi
Sinapi

5,00

UND

Sinapi

4,00
1,00

Subtotal item 1.0

M

Und.

Subtotal item 2.2|

M

Sinapi
UND
ISinapiUND

Sinapi

Sinapi

Fonte

Sinapi

Sinapi

sUB-TOTALC

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM

88488
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA cOM TINTA LATEX ACRÍLICAEM TETO, DUAS DEMÃOS
Ccu 14 REMOÇÃODE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTOE/OU ESCOVAÇÃO)_
88497
APLICAÇÃOELIXAMENTODE MASSALÁTEXEM PAREDES,DUAS DEMÃOS

3.2|89496 APLICAÇAOELIXAMENTODEMASSA LÁTEX EMTETO,UMA DEMÁOS

14 REMOÇÃODE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTOE/OU ESCOVAÇÃ0)

PINTURA-PAREDES ETETOS

91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOoS
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

SUPERIOR

102188 MOLA HIDRAULICADE PISO PARA PORTA DE VIDROTEMPERADO
anodonJoGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS

Ccu

3.0

7
2.8

5

24

91304EXECUÇÃODE FUR0

90822 PORTADE MADEIRA PARA PINTURA,SEM-OCA,80 X210CM,INCLUSODOBRADIÇAS
FECHADURA DEEMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUso

2.3

PORTA DE MADEIRA PARAPINTURA, SEMI-oCA, 90 X210CM,INCLUSODOBRADIÇAS

ESQUADRIAS

|VERTICAL (5%)

TELHAMENTO COM TELHA CERÁMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUsO TRANSPORTE

100331 RETIRADAERECOLOCAÇÃO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,C/MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSOIÇAMENTO (20%)

Código

90823

2.0

1.2

1.1

1.0

tem

sUB-TOTAL B

L 102501PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇAO MANUAL

C- SERVIÇOS AEXECUTAR DE MANUTENÇAO

2.2.8

2.2.7

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CNPJ 08.145.153/0001-39

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

t1po de obra

Quartil
3 00

1,23%

7,40%

5,65%

Despesas Financeiras

Lucro

Impostos: PIS/
COFINS e CPRB

(Municipal)

2,00%

OK

1,27%

Riscos

Impostos: ISS

OK

0,80%

Seguros e Garantias

K

OK

OK

K

4,00%

Administração Central

Verificação

%

Parâmetro

740

1236

1.27%
39%

27

8. 96

1

1

1.00%

5.50%

Os0

3 Quartil

Médio

25.00%

3 Quartil

4 00%

22.12%

Médio

CNPJ:08.145.153/0001-39
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

central

impostos (PIS. COFINS,

de lucro remuneração;

taxa
1: taxa de incidência de

DF: taxa de despesas financeiras

R: taxa de riscos.
G: taxa de garantias,

S :taxa de seguros

(1-1)

ISS)

1

24,87%
na

Lei n" 12.844/2013. Para análise de

a

folha de

orçamentos considerando

Washihgton Lyiz de Souza
Eng Civil Cre 2T0408031-2

edificios definalidade turistica.

aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presidios, a
passageiros (em
edificios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme
construção de4120-4
do CNAE 2.0. Jambém enquadram-se pórticos, mirantes e outros
classificação

de:

edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e
|depósitos, edificios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios
esportivose quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de

c) Para otipo de obra "Construçãode Edificios'enquadram-se: a construção e reforma

no item impostos.

contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a aliquota de 2,0%

pagamento
prevista

Aliauota
aplicávelno municipio é de 5%_
b) As tabelas acima foram construidas sem considerar a desoneração sobre a

e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS que será um percentual entre 2% e 5%

conforme legislação vigente. Para o ISS deverão ser definidos pelo Tomador através de
declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo (40%)

OBSERVAÇÖES
CÁLCULO DOBDI aos percentuais deImpostos a serem adotadosdevem ser indicados pelo Tomador

especitica

Onde
AC: taxa de administraç o

=

RDI1+AC+5+ R+ G)(1+DF) 1+ L)

2622/2013-TCU
-Plenárioreformamosaorientaçãoeindicamos autilizaçao dosseguintes
parámetros para taxas de BDI:

Conforme legislação

6.16 %

Lucro

PIS. COFINS e ISsON

O59%

Despesas Financeiras

Os0

1

Edificios

O97%

de

Risco

Seguro e Garantia

Administração Central

PARCELA DO BDI

o

20.34%

Quartil

DE OBRA

estabelecido pelo Acordão

"Construção

TIPO DE OBRA

Construçäo de Edificios

Para

ao

VALORES DE BDI POR TIPO

8DI da Obra- Em atengão

ASSAGM

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

SINAP

100719

10335

11963

10997

EXECUTADO EM FÅBRICA (POR DEMAO)

PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE FUNDO(TIPO ZARCAO)PULVERIZADASOBRE PERFIL METALICO

|CABO AÇO3/16"

ELETRODO REVESTIDO AWS-E7018, DIAMETROIGUALA4,00 MM
PARAFUSo DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2 COMPRIMENTO75 MM

-

4982

88261

88316

SINAPI-I

SINAPI

SINAPI

SERVENTE

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE ESsQUADRIA COM

COMPLEMENTARES

NUCLEO SEM-SOLIDO (SARRAFEADO)
CAPA LISA EMHDF,ACABAMENIOEM PRIMER PARA PINTURA
ENCARGOS

PORTA DEMADEIRA FOLHAMEDIA (NBR 15930) DE 1000 X2100MIM, DE 35 MM A40 MM DE ESPESsURA

KIT PARA PORTA DE CORRER COM TRILHO DE 2,20M

Composição GUICHEEM ALUMINIOEVIDRO TEMPERADO E-6Imm

Cotação 04

Ceu 04

PORTA DE MADEIRA, CORRER, COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00 X 2,10M, INCLuso KIT PARA PORTA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOs cOMPLEMENTARES

CORRER

ompoao DE CORRER COM 2,20M,COMPLETA
PORTA DE MADEIRAPARA PINTURA,SEM.OCA(LEVE OUMEDIA), 90x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
90823
INCLUSO DOBRADIÇAS -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO

MERCADO

SINAPI

Ccu 03

88261

88316

SINAPI

PORTA
Composigao
DE

SINAPI

Ccu 02

DE MADEIRA, cORRER,COMPENSADA LISAPARAPINTURA,0,90 x 2,10M, INCLUSO KIT PARA PORTA
2,20M,
PORTA DE MADEIRAPARAPINTURA, sEM-OCA (LEVE OU MEDIA), 90x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
90823
sINAPI
|INCLUSO DOBRADIÇAS -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO
MERCADOCotação 04 PORTA
KIT PARADEPORTA
DE CORRER COM TRILHO DE 2,20M
MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MMA 40 MM DE ESPESSURA
SINAPI-I
10556
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO).CAPA LISAEM HDF,ACABAMENTOEM PRIMER PARA PINTURA

SINAPI

SINAPI-H
SEINFRA-

Cotação 02 ESTRUTURA DEAÇO RETANGULAR 30X20MM(METALON ESP 1.20 FINA)

Cotação 03 ESTRUTURADE AÇO RETANGULAR 20X20MM(METALON ESP.1,20 FINA

MERCADO

MERCADo

SERVENTE

Cotação 01 ESTRUTURADE AÇO RETANGULAR 50X3OMM (METALON ESP. 1,55 GALV.)

88316

SINAP
MERCADO

SINAPI

SERVENTE
CHAPA POLICARBONATO4MM, FUME

11627
PERFIL ESTRUTURAL 35X35X7X1.5MM
C1353 ESTRUTURA METALICA QUADREJADAEM AÇO
88278
MONTADOR

10542

SEINFRA

SEINFRA-l
SEINFRA

S8316

88278 MONTADOR

|CHUMBADOR ETIRANTE EM CABO DE AÇO 3/16 EM METALON 50 X30MM ACADA 2,00M
COT71 cOBERTURA EM PLACA DE POLICARBONATO,ESP. =4mm,INCLUSIVE FXAÇÃO

Composiço

cOMPOSIÇOES DE CUSTOS UNITARI0S

CNPJ:08.145.153/0001-39
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLACA DE POLICARBONATO ESP= 4MM, FIXADA EM ESTRUTURA EM METALON (50 X 30MM
cOBERTURA
CONTORNO E 30 X 20MM -QUADREJADA INTERNO 1,0 x 1,0M), FIXAÇÃO EM PADEDE CI PARAFUSOOS

CODIGODESCRICAo DOS
SERVIços
EM

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

Ccu 01

FONTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

7,87

3,72

4,72

8.32
2,98

J6

1,68

14,14

UND

UND

m

18,23
16,85
0,84

295,94
1,68

138,87
1,00

1,00

14,14

30,59

295

13887

UNIDADE COEFICIENTEPREÇO (RS)TOTAL (RS)

und

18,23
16,85

,00
UND

30,59

5.18

285,11

1,00
UND

0,84

138.87

138.87

cOEFICIENTE

PREÇO(RS) TOTAL(RS)

und

19,86
11.85
9,57|
29,12
10,80

46.3

17.67

16.85

,82

66,7
24,26

7,59

45,97

UNIDADE

0,60

M
M2

0,77

0,80

UND

0,01

0,56

0,66

0,89

2,75

2,/5

2,30

M

43,78
3,30

12,64

1,05

2

18,20

24,26

16,85

0,75

0,75

UNIDADECOEFICIENTE PREÇO(RS)| TOTAL (RS) |

m

566.25

479,54

468,7

244,53

REFERENCIA TÉCNICA: SINAPI DES. 03/2022 E SEINFRA DES. 03/2021

SINAPI

PLACA DE IDENTIFICAÇAO, FACHADA,EM CHAPA DE AÇO GALVANZADO N20 cOM ESTRUTURA INTERNA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OUBOMBEIROIDRÁULICO COM ENCARG09COMPLEMENTARES

PLACA TOTEMEM CHAPA

MONTADOR

SERVENTE

88278

16

20,66

320,02

10,42

118,26

12,02

60,65
1,14

und

0,46

1,00

10,86

19,12

200,95

27,20

208,90

PREÇO (RS) TOTAL (R)

103,4

32,20

0,60

,00

COMPRESsOR DE AR 250 PCM (CHP)

PLACA EM CHAPA OALV. C1AJT.INT,ME TAL ON,PINTESMAL.T

10729

6699

SEINF RAM

SENFRA

2,
,91

0,00

CAMINHAO CICARROCERIA DE MADERAHP 2 (CHP)

16,05

,00

0704

15,03

1,00
1,00

20
10,85

2.00

SEINFRAI

M

27.20

274,00

12,20|

02.00

74,

10,0

15,83

10,8

48,5

PREÇO (R9} TOTAL (RS)

10,85

0,45

m'

10,12

274,00
1,42

1,00

UNIDADE coEFICIENTE

UN

UNIDADE cOEFICIENTE PREÇço(R$)TOTAL (RS)

UN

,nO

T96,n7

19,12

790,67

40, 10

16,0

BB31

IMI'RE:9AOIM VINIL. (12 I ACLN

1,00

UNIDADE| cOericIENTE

M

2,60
2,

SINAPI

INT.

und

7,00

20,02

90776

SERVENIE

1,00

0

47,8

8,

0,

A,

1/,10

PREÇO(R) TOTA (R)

UNIOADEcOEFICIENTE PREço(3) TorAL (R5)

2,76

M

2,50

UN

M2

1,60

3,10

KG

KO

2,60

1,50

UNIDADECOEFICINTE

SINAPI

ENCARREGADO DE SERVIÇOS

VINIL 02 FACE8, ABRAÇADEIRAS-M2

c3629

MONOMERICO, DIM.3,50X0,50CM
(35x/ 5x/ 2x)
GALVANIZADA CIESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRE88AO LM

Composiçao EM METALON PINTADA, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOs, IMPRE8SAO E APLICAçAO DE ADESIVO VINIL

88316

SINAPI

SINAPI

INSTALACAO,AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EMACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FXADA NA PAREDE- FORNECIMENTOE

Cotuçho 07 BARRA DE APOIOEM"U", EM ACO INOX POLID0 50 X06 CM, DIAMETROMINIMO 3CM

100863

88267

SEINFRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICOCOM ENCARGO8 COMPLEMENTARES
SERVENTE COMENCAROOS COMPLEMENTARES

Composicao BARRA DE APOIOEMU,EM AÇOINOX POLIDo 60 X06CM, FIXADAEM PAREDE

SINAPI

Ccu08

ESIFOES, CONF.

FORNECIMENTOe

Cotaçao 06 BARRA DE APOIO EM"L" EM ACOINOX POLIDO60 X06 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM

INSTALACAO. AF 01/2020

Composiço BARRA DE APOIO EML, EM AÇO INOX POLID0 50 X05CM,FIXADAEM PAREDE
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE
100863

88316

MERCADO

VÁLVULAS

Cotaçho 05 ESCOVODROMO COLETIVO AÇO INOX304 COM 1,50M, 8FAO EVALVULA,FIXAD0 EM PARDE

SINAPI

SINAPI

INCLUSIVE

AUXILIAR DE ENCANADOR OUBOMBEIROHIDRAULICO COM ENCAROOS COMPLEMENIARES

UN

1,50M,

88267 ENCANADOR OUBOMBEIROHIDRAULICO COM ENCARGOBCOMPLEMENTAREB

88248

ComposiçAOPROJET1O
C0386 BEBEDOURO EM AÇOINOX COM 1,60m

ComposicaoESCOVODROMO/ LAVATÓRIO EM AÇO INOX 304, COM

88267

Ccu 0 7

SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS(1306)

NRGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA
MASSA IGAS PARACAIXILIHO DE ALUMINIO

12157
TRILHODE ALUMINIO PARA FORRO DE ESSO
102179 INSTALAÇÃO DE VIDROTEMPERADO, E0 MM,ENCAIXADO EM PERFI. U

MERCADOb
SINAPI

SINAPI

Ccu 06

SINAPI
SINAPI
MERCADO

SEINFRA

Ccu 05

SINAPI

SEINFRA-I

11893

11515

1381

SINAPI

AJUDANTE
MONTADOR

88240

SINAPI-I
SEINFRASEINFRA

GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E 10mm M2

C1451

88278

SINAPI

SEINFRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
CNPJ:08.145.153/0001-39
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

019,09

300,7

243,70

004,67

SEINFRA

C3629

=

3 /16

N°

VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS-M2

PINT.ESMALTE SINT. E IMPRESSAO EM VINIL 02 FACES
|PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON,
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS1", E =3/16"

0728

6699
586

TUBODEAÇO GALVANIZADO COMCOSTURA CLASSELEVE, DN 25MM(1") 2,11 KGM

COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)

10704

21010

SERVENTE

CAMINHAO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)

88316

EM

COM ESTRUTURA INTERNA EM

SERVENTE

88316

18618

18619

SEINFRAI

88316

SINAPI
SINAPI

|ALVENARIA DE TJOLOCERAMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MIS TA DE CAL HIDRATADA ESP-20

SERVENTE_

cm
88309 |PEDREIRO

cO074

FIXAÇAO

SOBRE

DE TUOLOCERAMICO FURADO(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTADE CAL HIDRATADA ESP=20

FITA DUPLA FACE ACRÍLICA

ALVENARIA
Composião
cm

SEINFRA

TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm CI

CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2)

MONTADOR

88278

SINAP
SINAPI
SEINFRA-

MADEIRA ISACOM FITADUPLA FACE acrilica_

BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO

C4621

SEINFRA

Ccu 12

ESP

BATEDOR (CHAPA METALICA) PARA PORTAEMCHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3MM C/

|20mm P/ PAREDE

EMBOÇO CIARGAMASSAMISTA DE CIMENTO, CAL EM

|CHAPISCO C/ARGAMASSA DECIMENTOE AREIA S/PENEIRAR
TRACço 1:3 ESP.=Smm P/PAREDE
PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.59

omposiga0FXAÇAO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINIcOcOM FITA DUPLA FACE

87535

SINAPI

Ccu 11

87879

SINAPI

Ccu 10

Composição BANcO DE CONCRETO CURVO
C3440
BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÅO -M
SEINFRA
SINAPI
88309 PEDREIRO
88316 SERVENTE
SINAP
16224
ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO
SEINFRA93358
ESCAVAÇÃO
MANUAL SoLODE1A.CAT. PROF.ATE 1.30m
SINAPI
12 ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADo(9x19x19)amCIARGAMASSAMISTA DE CAL HIDRATADAESP=20cm
Coomposição

SINAPI-I

SINAPI-I

SEINFRA-I

SEINFRASEINFRA-

SINAPI
SINAPI
SINAPI

IGUAIS 1 ", E

26,
AÇo GALVANZADO
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (TOTEM) EM CHAPA
ENGASTADO NO SOLO, IMPRESSÃO E
METALON PINTADA, 2 POSTES RETO EM AÇO cOR NATURAL
154X56CM (Bx1 22x / 2x)
APICAÇÃO DE ADESIvO VINIL MONOMERIco, 02 FACES, DIM.
INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO
PLACA TOTEM EM CHAPA GALVANIZADA CIESTRUTURA

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS

88278 MONTADOR
88316 SERVENTE
90776 |ENCARREGADODE SERVIÇOs

Composição

Ccu 09

SINAPI

586

SINAPIH

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CNPJ:08.145.153/0001-39

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

m

16,85

0,50

und

24,26|
16,85
15,83

48,52

52 45

19,01

102,28

23,84|
25,57
2,20
4,00

332,20

40,34
332,20

1,00

92,91

103.43

0,50

7,92
8,43
46

16,85

0,39

50

1,00

52,45

TOTAL (R$)

2,00

PREÇO (RS

23,84

1,25

1,25

m

0,90
M

1,84

1.50

COEFICIENTE

231.1
0,36

M2

16,8

1,64

83.20

5,0b

7,28

31,00

28,52

TOTAL(RS)
19,01

PREÇO (RS)

1,82

16,85

24.26

0,30

UNIDADE

27,91

3,94

59.53

PREÇO (RS) TOTAL (R$)

22,33

H

0,30

UNIDADE COEFICIENTE

M2

99,21
3,15

6,00
0,09

M3

66,6

1,00

UN

0,60

8,43

130.83

16,85

130,83

0,50

H

0,50

UNIDADEcOEFICIENTE PREÇO(RS) TOTAL (RS)

H

UNIDADE cOEFICIENTE

2,20

99,21

97,18

246,15

655,45

ESTADO Do RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNUICIPAL DE PASSAGEM

CNPJ:08.145.153/0001-39
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

cÓDIGO
Cotação 01

cOTAÇOES DECUSTOS UNITARIOS

FONTE DESCRIÇAO DOS INSUMOS/ MATERIAIS

EMPRESA NOME DAEMPRESA
E1

Cotação 02

Comercial 101

E3

OUROAÇOo

23,10

Comerclal 101

OUROAÇo

ET

Comercial 101

AÇO PAULO

OUROAÇ0
Mercado KIT PARA PORTA DE CORRER COM TRILHO DE 2,00M
EMPRESA NOME DA EMPRESA
E4

MERCADO LIVRE

E4

MERCADO LIVRE

E4

MERCADO LVRE

Mercado ESCOVÓDROMO COLETIVO AÇO INOX 304 COM 1,50M, SIFÃO E VÁLVULA,

FIXADO EM PARDE

EMPRESA NOME DA EMPRESA

E10

Cotação 06

IMercado livre

E10

Mercado lvre

E10

Mercado livre

Maread

E11

MAGALU

E11

MAGALU

E11

19/06/2022
19/06/2022
19/06/2022
11,85

COTAÇÃO (RS) OATADA COTAÇo
11,65

19/06/2022

9,67

19/06/2022

14.,23

19/06/2022
9,57

COTAÇAO (RS)|DATA DA COTAÇÃO|
9,65

7,67

19/06/2022
19/06/2022

11,40

19/06/2022

und

138,87

COTAÇA (RS) | DATA DA COTAÇAO
139,70

19/06/2022

136,00

19/06/2022

140,90

19/06/2022

und

796,67

cOTAÇÃO (RS)DATADA COTAÇÃO
640,00
700,00
1050,00

19/06/2022
19/06/2022
19/06/2022

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 50 X 65 CM, DIAMETRO

|MINIMO 3 CM
EMPRESA NOME DA EMPRESA

Cotação 07

m

Mercado ESTRUTURA DE AÇO RETANGULAR 20X20MM (METALON ESP. 1,25 GALV.)
EMPRESA NOME DA EMPRESA

Cotação 05

19,31
17,16

AÇO PAULO

Cotação 04

19,86

AÇO PAULO

Mercado ESTRUTURA DE AÇO RETANGULAR 30X20MM (METALON ESP. 1,25 GALV.)_

MEDIANA

cOTAÇAO (RS) DATA DA COTAÇÃo|

E2

EMPRESA NOME DA EMPRESA

Cotação 03

UNIDADE

Mercado ESTRUTURA DE AÇO RETANGULAR 50X30MM (METALON ESP. 1,25 GALV)

MAGALU

und

208,9

cOTAÇÃO (RS) DATA DA COTAÇo
7,20

19/06/2022

221,24

19/06/2022
19/06/2022

218,42

BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO 50 X65 CM, DIAMETRO

MINIMO 3 CM
EMPRESA |NOME DA EMPRESA
E12 Homeful
E11

MAGALUJ

E12

Homefulf

und

274,00

COTAÇÃO (RS) DATA DA COTAÇÃO|
282,00
260.00
280,00

19/06/2022
19/06/2022

19/06/2022

Washmgton Luk de Souza

Eng. Civilt:21g408031-2

cOBERTURA

DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS

ACESSO)

TOTAL GERAL ACUMULADO B

TOTAL GERALC
TOTAL MENSAL B

PAVIMENTAÇÃO DOESTACIONAMENTO EACESSOINTERNO_

COBERTURA ESTACIONAMENTO

COBERTURA

3.0

MENSAL C

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL

TOTAL GERAL ACUMULADO C

TOTAL

TOTAL GERAL C

PINTURA PAREDES E TETOS

L2.0ESQUADRIAs

1.0

C-SERVIÇos AEXECUTAR DE MANUTENÇÃO

.0

B-SERVIÇOS AEXECUTARINCLUIDOs NAOEXISTENTE NA PLANILHA ORIGINAL
1.0
ESQUADRIAS
ESTACIONAMENTO AMBULANCIAS(COBERTURA EPAVIMENTAGÃO DE

TOTAL GERAL ACUMULADO A

rOTAL MENSAL A

TOTAL GERAL C

SERVIÇOS DIVERSOS

13.0

COMUNICAÇÃO VISUAL

SISTEMA DE PROTEÇÃO cONTRAINCÉNDIO

11.0

12.0

LOUÇAS/ METAIS E ESGOTo

ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO
REVESTIMENTOS -PISOS E PAREDES

10.0

8.0

6.0
7.0

3.0

A.SERVIÇOs AEXECUTAR REMANESCENTE PLANILHA ORIGINAL EADEQUADA

ITEM

Roferoncla de

27,13

9.464,29|

,00

16.326,42

3.675,96

65.409,31|

100,00

,90

8.814,75
14.192,58

11,99

62.11

1.701,87|

10.135,59

29,99|
62,08

7.93

100,00

895,552

1.295,31|

34.890,31

8,74

3.050,09
307,37
0,88

5,21

1.817,10

22,19
57,70
35,51

23.229,52L

23.229,52

8.072,92

35,51

56,88

680,75

1.295,31

518,12

518,12

11.550,52
25.930,03

14.512,35
37.741,96|

3.785.72L

R$

80,00

81,59

73,65

80.00

.00

92,30

17,98

20.00

20,00

90,17

58.981,93

2,47 21.239,96

13.457,39

2.940.77

2.940.77

13.320.20|

12.024.89

3.916.42
8.108,47

6.274,31
32.204,34 1

610.02
61.47

0,00 1.817,10

40,00

MES 03

2.443,70 20.72
94,82
10.516,62

20.00 1.762,95

40,00

17,22
74,10

7.051.80

7.93

3,17

40.00

56,88 8.072.92

1.021,12

80,00

777,19

777,19

777,19

60,00

4,76
4,76

60,00

14.379,51

14.379,51

41,21

41,21

33,11
74,32

1.039,34
703,29

80,00

10,08

3.516,43

5.678,57|

486,01

20.00
20,00
60,00

80,00

14,89

5.196,69
2.813,14

3.643,32|

40,00

20,00

5.464,97
1.944,04
4.157,35

60,00

2.430,05

80,00

R$

Municipio: Passagem/RN

MES-02
R$

26,11
6,96

PESO

MES 01

BDI: 24,87%

9.108,291

ETAPAS

Obra: Serviços de Complementaçãoe Manutenção de Obra da Construção Unldade Básica de Saúde-UBS Clpoal
Bairro Cipoal
Endereço da Obra: Av. Vereador Manoel Ferreira de Lima s/n,

CRONOGRAMA FISIcO-FINACEIRO: 20/06/2022

SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇAO EMANUTENÇAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS CIPOALpreços: Des. 14/03/2022

CNPJ: 088.145.153/0001-39
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN

9,83
100,00

100,0

5,18

20,00

100,00

18.41

20,00
20.00

100,00

65409,31

6.427,38

735.19

14.192,58

735.19

16.326,42

3.006,22

979.10

2.027.12

34.890.31

2.685,97

245,90
80,00
7,70

2.440.07
80.00

MES 04

ASSUNTO:

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 1 – MINISTÉRIO DA SAÚDE

________________________________________
PROPRIETÁRIO:

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
MARQUISES
TOTAL A CONSTRUIR

267,27 m²
35,36 m²
302,63 m²

________________________________________
AUTOR DO PROJETO:

CARLOS MARCHESI
ARQUITETO –CAU PR: A32642-9
MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP
CAIXA D´ÁGUA

RRT 1493572

21,88 m²

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALA:
1:100

DATA:
Agosto 2013

TEXTO:
Carlos Marchesi
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MEMORIAL DESCRITIVO
1.

OBJETO.
Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios,

condições e procedimentos estabelecidos para a Construção da Unidade Básica de Saúde,
padrão 1 (01 equipe de Saúde da Família).

SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO
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MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES
A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:


Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função
e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.



Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica
função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.



Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a
execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução
dos serviços e/ou obras.



Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos
projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e
empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição,
condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.



A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para
que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente,
equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.

3.

FASES DE OBRAS
 PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.
Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico
pela obra.
Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou
vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem
em ambos.
Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as
especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a
posição a ser adotada.
Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de
escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala,
prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra.
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 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme modelo em ANEXO I.

 MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA
Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá
ser possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização
juntamente com a medição.

 LOCAÇÃO DA OBRA
a) Locação da obra: execução de gabarito
A instituição responsável pela construção da unidade deverá fornecer as cotas,
coordenadas e outros dados para a locação da obra. 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.
A instituição responsável pela construção da unidade assumirá total responsabilidade
pela locação da obra.
O serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo:
1. locação da obra;
2. locação de elementos estruturais;
3. locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
4. implantação de marcos topográficos;
5. transporte de cotas por nivelamento geométrico;
6. levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
7. verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível;
8. quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação.

4.

MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES
a) Escavação Mecanizada – Material 1ª Categoria
A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta

especificação, todas as prescrições da NBR 6122.
As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria.
Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente
coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes orgânicos, fôrmados por agregação natural, que possam ser escavados com
3
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ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á
também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em
geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.
Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra
que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.
As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com
dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão
seguir os projetos pertinentes.
Se necessário, os taludes deverão der protegidos das escavações contra os efeitos de
erosão interna e superficial.
A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua resistência e
estabilidade.

b) Escavação Mecanizada de Vala – Material 1ª Categoria – até 2m
Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de novas
redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevê-se a necessidade de escavação de
vala em solo. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensão
compatível com os trabalhos.
Este serviço compreende as escavações mecanizadas de valas em profundidade não
superior a 2,0m.
Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a
NBR-9061.
Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas
escavações.

c) Escavação Manual de Vala – Material 1ª Categoria
Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em
solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida
como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se
começou a escavar manualmente.
Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a
NBR-9061.
Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas
escavações.
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d) Reaterro e Compactação Manual de Valas
Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavação de valas.
O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser
executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 10cm acima da
geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o serviço através de
compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Não deverá ser executado reaterro com solo
contendo material orgânico.

e) Reaterro compactado mecanicamente
Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavação de valas.
O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser
executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro compactado
mecanicamente. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.

f) Nivelamento e Compactação do Terreno
Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim
de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados.
O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as
escavações que se fizerem necessárias durante a obra.

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

 GERAL
Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão
executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão
ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras:


NBR-6118

Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;



NBR-7480

Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;



NBR-5732

Cimento Portland comum – Especificação;



NBR-5739

Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;



NBR-6120

Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;



NBR-8800

Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.
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As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão
obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com
autorização do Responsável Técnico pela obra.
Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.
Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um
rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.
O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações,
contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações
vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros.

 FÔRMAS E ESCORAMENTOS
As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
que regem a matéria.
O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar
possíveis defôrmações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco. As fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no
projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto
arquitetônico.
Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.
Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.
As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de
amassamento do concreto.
Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na
superfície da fôrma antes da colocação da armadura.
Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.
Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes
metálicos.
As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços
decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer defôrmações fazendo com que,
por ocasião da desfôrma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.
Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir
que sejam danificadas as superfícies de concreto.
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As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico
ou fibra de vidro.
É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do
concreto aparente.
A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco
milímetros).
O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.
A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:


faces laterais: 3 dias;



faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espaçados;



faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em
decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resistência
inicial.
A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer o prazo de 21
dias.

 ARMADURAS
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a
distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.
Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do
concreto.
Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por
um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.
As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições
indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

7
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ Pró-Saúde - Profissionais Associados
Rua Juiz de Fora, 100 - Londrina/PR CEP: 86.062-680 Fone/ Fax (43) 3328-0218 - E-mail: carlos@prosaude.arq.br

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 1

MINISTÉRIO DA SAÚDE

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a
colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata
deverá ser removida.

 CONCRETO
Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.
A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.
Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o
permitir, e de uma só partida de fornecimento.
Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e
fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos.
As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.
Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se
processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.
As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em
paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos.
A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.
A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a
concretagem.
Não deverá ser utilizado concreto remisturado.
O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.
O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a
serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a
serem concretadas.
Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural,
haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou
outros elementos atravessados.
Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para este
tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por
intermédio de cola epóxi ou chumbador.
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 ADITIVOS
Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substância que
possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra para
comprovações de composição e desempenho.
Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratório nacional especializado e idôneo.

 DOSAGEM
O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional),
na fôrma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis,
um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.
Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:


Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28);



Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das
dimensões das peças a serem concretadas;



Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;



Composição granulométrica dos agregados;



Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;



Controle de qualidade a que será submetido o concreto;



Adensamento a que será submetido o concreto;



Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de
inchamento e umidade).



A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência
característica do concreto (fck) estabelecida no projeto

 CONTROLE TECNOLÓGICO
O

controle

tecnológico

abrangerá

as

verificações

da

dosagem

utilizada,

da

trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto
obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.
Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na obra.
A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m³ de concreto,
corresponderá no máximo a 200m² de construção e o seu tempo de execução não excederá a 2
semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um andar. Quando houver grande volume
de concreto, o lote poderá atingir 50m³, mas o tempo de execução não excederá a uma semana.
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A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de
amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118.

 TRANSPORTE
O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou
desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou
evaporação.
Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas,
caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.
No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo
para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo
do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado.
O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento,
que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central.
Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento
direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto
em depósitos intermediários.
O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.
No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso suave,
tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

 LANÇAMENTO
O concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o
concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.
Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil
lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de
argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado,
evitando-se com isto a fôrmação de "nichos de pedras".
Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o
concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja
levado pela água de infiltração.
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 ADENSAMENTO
O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm de
altura.
O adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os recantos da
fôrma.
Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não fôrmar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.
Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será
apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do
concreto.
A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas
a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do comprimento da agulha.
As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o
diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por
períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos
distantes.
Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar
vibrador de imersão.
A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se
impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar fôrmação de
buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha
atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas.
Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas,
réguas, entre outros).

 JUNTAS DE CONCRETAGEM
Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta então fôrmada denomina-se fria, se não for possível retomar a
concretagem antes do início da pega do concreto já lançado.
Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas
serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.
Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas,
preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição
será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada.
As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é
possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação
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e não do concreto, evitando a fôrmação da nata de cimento na superfície, que se verifica em
juntas inclinadas.
Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após a
face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.
Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.
Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de
cimento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto. Pode
ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte pressão logo após o fim
da pega. Em outras situações, para se obter a aderência desejada entre a camada remanescente
e o concreto a ser lançado, é necessário o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da
superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graúdo.
As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser
lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço,
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a fôrmação de redentes,
ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a peça
apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado.
Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente
será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou
quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de água,
deixando a superfície com aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a remoção
do excesso de água superficial.
Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto já
endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes.

 CURA DO CONCRETO
Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá
iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega
continuará por período mínimo de 7 dias.
Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de
espessura.
Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será
mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.


Admitem-se os seguintes tipos de cura:



Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;



Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;



Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
12
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Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retração térmica;



Películas de cura química.

 LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO
Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;
Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido
oxálico ou com tricloroetileno;
Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido
fosfórico;
Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de
nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais
de hiposulfito de sódio;
As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies,
será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência,
bem como coloração semelhante a do concreto circundante;
As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas.

5.

IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES
Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto

quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.
As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e
desempenadas.
Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem diluída) e
duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.
Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas
e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

6.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas

dimensões nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área
bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 (cimento : cal
hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede
com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).
13
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O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificação
Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em parceria com a ABNT e o
Ministério das Cidades do Governo Federal.
O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos de
fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relação
ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e
de pó de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas
para este fim.
A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a
fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e shafts.
Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos
(ou mesmo molhados), quando do seu emprego.
Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados
na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das
dimensões, e outras pertinentes).
Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação:


Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da
largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados.



Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se argamassa
com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas.
Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas
horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento
que ficará em contato com a alvenaria.
Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – os
quais podem ser barras dobradas em fôrma de “U”, barras retas, em ambos os casos com
diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – posicionados
de duas em duas fiadas, a partir da segunda.
Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilização de nível de bolha e prumo.
O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento das
14
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alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o
aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e
o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes
executadas.

7.

VERGAS E CONTRA-VERGAS
Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas

(este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da
ocorrência de vãos menores que 60 cm).
O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura,
recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga
deverá ser calculada como viga.

8.

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA
As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente

protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada.
Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento
compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos
pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.
Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies
bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.
Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:


A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção
da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a
resistência do chapisco;

9.



O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;



O recobrimento total da superfície em questão.

REBOCO PAULISTA
Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista,

com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

15
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ Pró-Saúde - Profissionais Associados
Rua Juiz de Fora, 100 - Londrina/PR CEP: 86.062-680 Fone/ Fax (43) 3328-0218 - E-mail: carlos@prosaude.arq.br

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 1

MINISTÉRIO DA SAÚDE

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e
conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderência, capacidade de absorção de defôrmações, restrição ao aparecimento de fissuras,
resistência mecânica e durabilidade.
A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio,
e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa.

10.

LASTRO CONTRAPISO
Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos,

será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centímetros de espessura.
O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo de 350
kg de cimento por m3 de concreto, o agregado máximo de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12
(SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima a compressão de 250 Kgf/cm2.
Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente
nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações
que devam passar sob o piso estejam colocadas.
É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar,
por um período mínimo de 8 dias para que cure.
Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa,
para o perfeito escoamento de água.
As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento
para os ralos.
A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar
um acabamento sem depressões ou ondulações.

11.

JUNTAS DE DILATAÇÃO
As juntas de dilatação da estrutura quando necessária deverão ter mástique de

poliuretano.
Antes da aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de superfície para
fixar os tamanhos de aplicação do material selante e economizar no uso do material de
preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência para não influenciar na junta.
Limpeza da superfície:
A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros contaminantes;
Caso existam imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser
recuperadas;
Colocar fita crepe nas extremidades da junta;
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As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;
Colocar um limitador de superfície (com várias dimensões) para limitar a superfície nas
dimensões mínimas acima;
O limitador deverá entrar de fôrma justa no interior da junta;
Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta;
Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45º em fôrma de
compressão;
O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espátula ou até
mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a batata, pois a mesma não adere
ao poliuretano, facilitando o acabamento;

12.

ACABAMENTOS INTERNOS
12.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS
12.1.1.

BANHEIROS, SANITÁRIOS, COPA E DML.

O revestimento em placas cerâmicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de
1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes do
piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação
homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência
suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto,
com rejunte em epóxi em cor branca.
Na área de escovação, em alguns lavatórios e bancadas (ver detalhes) será utilizado três
fiadas do revestimento do mesmo revestimento cerâmico 20x20cm.
Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na
superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede.
Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno
das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de
azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.
O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho.
As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm.
Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será
efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção
desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.
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Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com
equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.
Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.
As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta.
No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras de 3
metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na cerâmica, fôrma de
L, largura 12,7 mm.

12.2. PISO CERÂMICO
12.2.1.

Em toda a edificação.

Utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico acetinado retificado 30x30cm, PEI 5,
cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA,
coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante,cor cinza claro e assentado
com argamassa colante.
Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de
água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão
exceder a l,5 mm;
Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as
possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.
Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o revestimento;
e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico;
Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;
Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi.
Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do
fabricante;
Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu
assentamento;
A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro
processo, durante a construção;
Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques
visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou
com quaisquer outros defeitos.
Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço aberto
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com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço deixado pelo
seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve ser
colocado no fundo da junta.
As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas estruturais
permitindo uma defôrmação igual àquela prevista no projeto estrutural do edifício e indicada em
projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem também preenchidas com
material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.
Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade
especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.

12.2.2.

RODAPÉ CERÂMICO

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior,
observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver detalhe).

12.2.3.

PINTURA



Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor branco gelo.



Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor
Verde petróleo (ver detalhamento).



Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica
Branco Neve (ver detalhamento).

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o
levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.
Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à
pintura.
As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas
proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico
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As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido
preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco.
Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição
responsável pela obra.

12.3. PROTEÇÃO DE CANTOS E PAREDES
As arestas verticais de paredes deverão ser protegidas através cantoneira de sobrepor
abas iguais em PVC (25x25,20mm), cor cinza.
Os cantos externos de paredes com revestimento cerâmico receberão filete de alumínio
de embutir.

13.

ACABAMENTOS EXTERNOS
13.1. PINTURA EXTERNA.
As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado (ver elevações).

Cores utilizadas:


Verde: pintura área externa,(ver perspectiva)



Cinza: pintura área externa, (ver perspectiva)



Branco Neve: pintura área externa,(ver perspectiva)
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A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
deverá ser livre de solventes e odor.
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o
levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.
Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à
pintura.
As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas
proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha.
Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da
instituição responsável pela obra.
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13.2. GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO
Será utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, do tipo I: com 30 cm
de altura, 100 cm de comprimento com canto superior arredondado e face externa ligeiramente
inclinada.
Poderão ser adquiridas de fábricas de produtos pré-moldados, ou confeccioná-las em
canteiro com o uso de fôrmas padronizadas para tal; deverá pois, consultar qual traço será o mais
recomendável, observar os processos de adensamento e cura.

13.3. PISO CIMENTADO
O piso cimentado poderá ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e
alisamento da própria camada de concreto, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada)
com 7cmde espessura.
Após nivelamento, desempenar e queimar.
Utilizar desmoldante em pó após a queima em toda a área a ser estampada.
Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer tráfego.
Lavagem com bomba de pressão e após a retirada completa de todo material solto e
deixar secar.
Aplicar resina acrílica para acabamento final.
Serão executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5
centímetros.
As placas serão concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serão do tipo
"secas". As primeiras juntas dos pisos serão executadas com 10 cm de afastamento das paredes.
As juntas do piso têm de transpassar a "camada de alta resistência" e da argamassa de
regularização. É obrigatório colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.
Será colocado juntas plásticas de dilatação 17x3 milímetros, limitando painéis quadrados
de dimensões de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulação estrutural da edificação.
Após a cura será iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de grânula 24,
passando pela grânula 80, para o desengrosso, e finalizando com a grânula 120.
O último polimento será efetuado com lixa número 120.
Todo o piso será lavado, encerado com pelo menos 03 demãos de cera incolor,
antiderrapante, por ocasião da entrega provisória da obra.
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ESQUADRIAS
14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.
As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de

fechamento em madeira maciça.
Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de
defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc.
As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc.
Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá
ser possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização
juntamente com a medição.
Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na
cor branca.
Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter
acabamento adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos
vidros laminados.
A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado.
Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura.
As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas
terão arruela intermediária de desgaste.
As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas
ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.
Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem
com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.
Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem
fornecidas em duas vias.
Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

14.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS.
Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio anodizado natural e
as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, características, dimensões,
revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).
Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89.
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Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água (NBR6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - resistência à
carga de vento (NBR-6497).
O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT.
Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da
ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódico
para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 18 micras), isento
de defeitos. No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não
poderão estar visíveis.
As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química
ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com
os especificados nos projetos de arquitetura.
As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de
alumínio que apresentem as seguintes características:


- Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa



- Limite de escoamento: 63 a 119 MPa



- Alongamento (50 mm): 18% a 10%



- Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições
dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom
aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica.
A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas
peças e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra ventos e
chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido.
Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com
acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.
Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias
não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões.
Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos
chumbadores.
As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e
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demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso,
suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.
Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e
medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos
e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito
funcionamento.
Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel
crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas
com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, vestígios de
pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção só será efetuada no momento
da colocação da esquadria.
Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão
possuir trincos para fechamento interno.
Os guichês de alumínio terão trinco borboleta niquelado cromado.
As janelas projetantes terão fecho haste de comando projetante – HAS em alumínio
comprimento 40cm.
As portas de alumínio terão o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aço
esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.
Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

15.

SOLEIRAS/RODAPÉS/PINGADEIRAS
As soleiras e pingadeiras deverão ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com

espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos.
Os rodapés deverão ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do
ambiente (ver detalhes);A altura será 10cm.

16.

BANCADAS, LAVATÓRIO E CUBAS EM INOX.
As bancadas deverão ser em Aço Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto aramado

leve (s/ brita), solda de argônio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimensões no
projeto.
As cubas da cozinha e das utilidades também deverão ser em aço inox e com a mesma
especificação do inox das bancadas. As dimensões devem ser conferidas nos detalhamentos de
bancadas.
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LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS.



Sifão regulável de 1” para ½" bitola



Sifão simples para pias e cubas



Válvula de escoamento cromada com ladrão



Válvula de descarga cromada, 1 1/2”



Tubo de ligação para bacia, cromado



Acabamento para válvulas de descargas em metal cromado,



Tubo de ligação cromado flexível



Torneira de parede para uso geral com arejador



Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta



Torneira de mesa (nos lavatórios), com fechamento automático com temporizador, cromada



Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimentos: 40cm,
60cm e 80cm.



Barra de apoio em “L”, em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimento:
70x70cm.



18.

Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem peças de plástico, com arejador.

APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
Seguir o projeto hidráulico e detalhes do projeto arquitetônico.



Lavatório pequeno 46x35cm com coluna suspensa, cor branco.



Tanque de louça branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de largura e
510mm de comprimento, coluna suspensa.



Bacia sanitária convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de
entrada e demais acessórios cromados



Chuveiro elétrico, tensão 220V, potência 5.400W, fabricados em termoplástico resistente,
Sifão para lavatórios de coluna suspensa:



Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, considerada a pressão
de serviços projetada, conforme indicação dos projetos.



As válvulas de retenção serão inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedação de
metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedação de borracha
ou bronze.



Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco,



Dispensador para papel toalha em plástico ABS,



Saboneteira spray em plástico ABS,



Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.
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Anel de vedação para bacias sanitárias



Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 70x45cm, com base em chapa bitola 14
(espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão.

19.

ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.
O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), resistente a

chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para evitar
amarelamentos.

20.

COBERTURA
20.1. TELHA CERÂMICA
As telhas deverão ser cerâmicas, tipo francesa, com inclinação de 30% e seguir a NBR

8038 que determina a especificações técnicas e fixação da telha cerâmica tipo francesa, conforme
detalhamento do projeto.

20.2. Calhas:
Os contra-rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura,
com dimensões de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutenção. Deverão
possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de água pluvial.
Deverão atender a NBR 10844.


Condições Gerais:
Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de

qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no
que couber.
Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras
deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS
EM TELHADOS).
Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme recomendações
do fabricante.
Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a
serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de
montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc.
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A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e
de sua inclinação.
Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder ser
coberto com 01 (uma).
Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a
utilização de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada.
Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a
cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitudinais,
fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios.
São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de
abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras,
terminais de abas planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando
necessários.

21.

VIDRO TEMPERADO
Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro

temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.
As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas,
fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da
ocorrência de qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento das
bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-á variação
dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou para menor.
Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a
chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

22.

LIMPEZA DE OBRA
Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas

externas, inclusive jardins.
Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de
detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não
causar PISO TÁTIL
Na calçada externa (ver detalhe) deverá ser utilizado piso em placa de concreto tátil
30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050.

23.

ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ)
Elemento vazado (cobogó) de cimento bruto, 39x39x10cm,
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HABITE-SE E “AS BUILT”
Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer junto a

Prefeitura do referido Município, Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, e
os demais documentos necessários para a regularização da obra.
Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, sendo
que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:
1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços
resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.).
2º) O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções
havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas
Disposições Gerais deste Memorial.
Deverá ser:
 fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, telefone,
iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros);
 testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações;
 revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se
necessário;
 providenciada a carta de “Habite-se”/Alvara de Funcionamento e os demais certificados das
Concessionárias locais;

25.

AMBIENTES DO PROJETO
Térreo – Nível 0,00
SETOR DE CONSULTA
Sala de Recepção e Espera
Sanitário PCD Masc.
Sanitário PCD Fem.
Consultório Indiferenciado/ Acolhimento
Sala de Inalação Coletiva
Consultório Odontológico

ÁREA (m2)
23,84
2,55
2,55
9,10
6,47
20,47
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Banheiro PCD
Sala de Observação/ Procedimento/ Coleta
Sala de Atividades Coletivas/ ACS
Sala de Vacinas
Sala de Curativos
Sanitário PCD
DML
Consultório c/ Sanit. Anexo
Consultório Indiferenciado/ Acolhimento
Estocagem/ Dispensação de Medicamentos
SERVIÇOS
Sala De Esteril. E Guarda de Mat. Est.
Expurgo
Almoxarifado
Banheiro/ Vest. Funcionário Fem.
Copa
Sala de Administ. E Gerência
Abrigo de Resíduos Contaminado
Abrigo de Resíduos Recicláveis
Abrigo de Resíduos Comum

MINISTÉRIO DA SAÚDE

5,95
10,15
20,30
9,10
9,10
3,04
2,32
9,80
9,80
14,00
ÁREA (m2)
5,04
5,04
2,90
3,64
4,50
7,80
1,00
1,00
1,04

________________________________________
AUTOR DO PROJETO:

CARLOS MARCHESI
ARQUITETO – CAU PR: A 32642-9
MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANEXO I
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O valor da cota prevalece ao da escala.
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DET. ACABAMENTOS 1-1

ssunto:

ESCALA:

Indicada

DATA:

Agosto/2013

Detalhamento Acabamentos-Parede

utor:

Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DESENHO: Juliana
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plantarequalificaubs@saude.gov.br
O valor da cota prevalece ao da escala.
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410 DET UBS1 Esquadrias
ESCALA:

Indicada

DATA:

Agosto/2013

Detalhamento Esquadria

utor:

Carlos Marchesi - CAU A32642-9

DESENHO: Juliana Maniezo
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plantarequalificaubs@saude.gov.br
O valor da cota prevalece ao da escala.
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Agosto/2013

Detalhamento Marquises
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Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DESENHO: Juliana

