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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 001/2019 

 

O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, inscrito no CNPJ sob o nº 10.358.174/0001-84, através de sua 

Comissão Permanente de Licitação, constituída conforme disposto na Portaria nº 001/2019, 

de 02 de janeiro de 2019, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações 

posteriores, torna público aos interessados que às 10h do dia 03.04.2019 na Coordenadoria 

Geral de Licitações e Contratos, situada à Rua Sete de Setembro, n.º 72, Centro, Afrânio/PE  

Fone: (87) 3868-1054, local para quaisquer esclarecimentos, estará promovendo licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA NACIONAL, do tipo MENOR PREÇO, julgamento GLOBAL, 

através de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, objetivando a 

contratação especificada no subitem 1.1 deste Edital, regida pela Lei nº 8.666/93, alterações 

posteriores, Lei Complementar 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008, 

147/2014, 155/2016 e Decreto Federal 9.412 de 18 de junho de 2018 e demais normas 

complementares pertinentes e pelas condições a seguir expostas: 

 

1.0 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1  - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

execução de serviços de engenharia civil relativos à construção 01(uma) escola com 12 salas de 
aula, padrão FNDE, no município de Afrânio-PE, conforme solicitação expressa da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

2.0 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 - Os serviços compreendidos nesta licitação deverão ser executados de acordo com as 

condições estabelecidas nos Anexos deste Edital que ficam fazendo parte integrante do 

presente instrumento, independentemente de transcrição. 

 

3.0 - DO PRAZO 

 

3.1 - O prazo para execução dos serviços será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados 

a partir da emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

3.2 - O prazo de vigência do Contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a 

partir da data de sua assinatura, podendo este ter seu prazo prorrogado, ou ser rescindido, se 

assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores.  

 

4.0 –  DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

4.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente certame 

serão provenientes das dotações orçamentárias abaixo discriminadas: 

 

Unidade Orçamentária: 0801 

Funcional: 12 361 1201 1893 0000 

Ficha: 647 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 

Fonte: 1.05.02 – Recurso Vinculado 
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Unidade Orçamentária: 0801 

Funcional: 12 361 1201 1893 0000 

Ficha: 646 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 

Fonte: 0.01.02 – Recurso Próprio 

 

5.0 - REGIME DE EXECUÇÃO 

 

5.1 - O regime será de execução indireta, de empreitada por preço unitário. 

 

6.0 – DOS COMPONENTES DESTE EDITAL 

 

6.1 - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 

transcrições: 

 

ANEXO I – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

/MEMÓRIA DE CÁLCULO E COMPOSIÇÃO BDI; 

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) FNDE; 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO - CREDENCIAMENTO; 

ANEXO VI – PLANTAS; 

ANEXO VII – MODELO PROPOSTA; 

ANEXO VIII – ATESTADO DE VISITA; 

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO; 

 

6.2 - No ato do recebimento do Edital, o interessado deverá verificar seu conteúdo, inclusive 

seus anexos, não sendo aceitas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

 

7.0 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente 

estabelecidas no país, que satisfaçam, integralmente, as condições previstas neste Edital, 

sendo vedada a participação de: 

 

7.1.1 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

 

7.1.2 - Empresas temporariamente suspensa de licitar e impedidas de contratar com o 

município; 

 

7.1.3 - Estiverem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial; 

 

7.1.4 - Empresas das quais participe servidor ou dirigente de qualquer órgão, ou entidade 

vinculada ao Município de Afrânio - PE, bem assim a empresa da qual tal servidor/dirigente 

seja sócio, diretor, gerente ou responsável técnico; 

 

7.1.5 - Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal n.º 8666/93; 
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7.1.6 - Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

7.2 - Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, não 

podendo evocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta 

formulação da proposta ou integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas 

alegações posteriores. 

 

7.3 - Somente poderão participar da licitação empresas que atenderem às exigências deste 

Edital. 

 

7.4 -  Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas alternativas. 

 

7.5 - Antes de ser processada a licitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá, por 

motivo de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de 

esclarecimentos, modificar este Edital e seus Anexos, bem como adiar ou prorrogar o prazo 

para recebimento das propostas, devendo publicar, nos mesmos veículos nos quais foi 

publicado o AVISO da presente Concorrência, as alterações feitas que, se interferirem na 

formulação das propostas, provocarão a reabertura do prazo inicialmente estabelecido. 

 

7.6 - A participação na presente Concorrência implica a aceitação plena e irrevogável das 

condições constantes neste Edital e seus Anexos. 

 

7.7 - As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados em 

todas as etapas desta Concorrência. 

 

7.8 – Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante legal que, 

devidamente munido de instrumento hábil de mandato, será o único admitido a intervir nas 

fases do processo licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, 

devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Cédula de 

Identidade. 

 

7.8.1 – O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos 

pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou 

contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

8.0 –  DA REPRESENTAÇÃO 

 

8.1 – As empresas concorrentes poderão ser representadas, em todas as fases do processo 

licitatório, por seus titulares, diretores com poderes previstos em seus estatutos para esse fim 

ou por representantes legais, devidamente munidos de instrumento de mandato (item 7.8.1), 

com poderes específicos para prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive 

àqueles relativos à interposição e desistência expressa de eventuais recursos administrativos.  

 

8.2 – As empresas que não se fizerem representar, nas condições e forma previstas nos 

subitens 8.1, 7.8 e 7.8.1 não terão participação ativa durante o presente certame, impedidas, 

portanto, de assinar e rubricar todos e quaisquer documentos e atas, solicitar vistas, 

esclarecimentos e informações, requerer impugnações e/ou reconsiderações, interpor recurso, 

inclusive aqueles relativos a fase de habilitação, atos e decisões formais da Comissão que, só 

pode ser interpostos, dentro de suas fases correspondentes, sob pena de preclusão. 
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8.3 – A não apresentação ou incorreções no instrumento de mandato, não inabilitará o licitante 

que, será considerado sem representante constituído, participando, porém, de todas as fases, 

como observador. 

 

9 – DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
9.1 – Designada pela Portaria n.º 001/2019 de 02 de janeiro de 2019. 

 

10.0 – DO EDITAL 

 

10.1 - O edital estará disponível na Prefeitura Municipal de Afrânio - PE, na Rua Sete de 

Setembro, 72, Centro, na Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, no horário das 08 às 

13, podendo ser adquirido mediante pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), ou através 

do site www.afranio.pe.gov.br 

 

11.0 – DA HABILITAÇÃO 

 

11.1 - Os documentos exigidos nos itens abaixo relativos à habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, 

publicação em órgão ou imprensa oficial desde que perfeitamente legíveis.  

 

11.2 – O licitante deverá apresentar toda a documentação comprobatória da necessária 

qualificação no que se refere a: 

 

a) habilitação jurídica; 

b) regularidade fiscal; 

c) qualificação econômica e financeira; 

d) qualificação técnica; 

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal. 

 

11.2 – A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

 

a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual e suas alterações devidamente 

registradas; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações contratuais 

devidamente registradas, salvo quando consolidados, em se tratando de sociedades 

comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores, no qual deverá estar 

contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou 

compatíveis com o objeto da licitação; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo e suas alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

11.3 – Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:  
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); com situação ativa. 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se 

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

compatível com o objeto contratual; 

 

c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta 

negativa de débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), nos termos do 

artigo 1º da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

 

e) Certidão de regularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida pela Prefeitura 

Municipal de Afrânio – para empresas sediadas nesta cidade – ou pela Prefeitura do município 

sede ou domicílio da empresa; 

 

f) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS 

- CRF); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 

fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, 
nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

11.4 – Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou 

microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade 

fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, 

alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014 e Decreto Federal 8.538/2015. 

 

11.4.1 – Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa, do microempreendedor 

individual e empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006, 

alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014 e Decreto Federal 8.538/2015. 

 

11.5 - A Qualificação Econômica - financeira será comprovado mediante apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

11.5.1 – Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da 

lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta; 

 

11.5.2 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante. Serão considerados 
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aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 

 

1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 

- Publicados em Diário Oficial; ou 

 

- Publicados em jornal de grande circulação; ou  

 

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis foram 

levantadas, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou 

 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados; 

 

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES 

NACIONAL": 

 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

4) Sociedade criada no exercício em curso: 

 

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante; 

 

11.5.3 - A licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do último 

exercício social, comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo com os 

seguintes índices: 

 

a) Liquidez Corrente  

LC     = 

AC 

PC 

b) Liquidez Geral  

LG     = 

AC + RLP 

PC + ELP 

c) Solvência Geral  

SG     = 

   AT__ 

PC+ELP 

 

AC –  Ativo Circulante                              PC –  Passivo Circulante 

RLP –  Realizável a Longo Prazo                 ELP – Exigível a Longo Prazo 

PL –  Patrimônio Liquido                          AT -  Ativo Total 

ET –  EXIGÍVEL TOTAL 

 

  11.5.4 - A LICITANTE QUE APRESENTAR RESULTADO MENOR DO QUE 1,00 (UM), EM 

QUALQUER UM DOS ÍNDICES REFERIDOS DEVERÁ COMPROVAR O PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CORRESPONDENTE À PELO MENOS 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO TOTAL DOS 

SERVIÇOS. A LICITANTE QUE NÃO APRESENTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DOS ÍNDICES, A 

COMISSÃO SE RESERVA O DIREITO DE CALCULAR. 
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  11.5.5 - AS EMPRESAS COM MENOS DE UM EXERCÍCIO FINANCEIRO DEVEM CUMPRIR 

A EXIGÊNCIA DESTE ITEM MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE BALANÇO DE ABERTURA OU 

DO ÚLTIMO BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO, CONFORME O CASO. 

 

11.5.6 - O balanço emitido via SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - SPED 

Fiscal, será aceito devidamente autenticado, mediante recibo de entrega emitido pelo sped, 

conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto 

n.º 8.683/2016. 

 

11.5.7 - Prestar garantia de 1% (um por cento) do valor estimado, objeto da contratação, 

conforme art.31, inciso II, observadas as mesmas modalidades e critérios estipulados no 

caput, § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, com vigência não inferior à 

120 (cento e vinte) dias, em caso do licitante optar pela caução em títulos da dívida 

pública, deverá este, ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. A licitante que 

optar por garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta corrente nº 8836-6, 

agência 1011-1 no Banco do Brasil S/A, em nome da Prefeitura Municipal de Afrânio, 

juntando o comprovante da entrega da garantia no ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO. A garantia 

será devolvida após homologação.  

 

11.5.8 - A Garantia deverá ter prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 

data da Sessão de abertura dos envelopes, devendo ser prorrogada no caso de o Município 

solicitar e a licitante anuir.  

  

11.5.9 - A recusa na prorrogação da Garantia implica a desistência de continuar no processo 

licitatório.  

  

11.5.10 - A Garantia oferecida pela licitante adjudicada será liberada/devolvida após a 

assinatura do contrato e o fornecimento da Garantia de Execução de Contrato prevista nos itens 

18.1 e 18.2.  

 

11.5.11 - As Garantias oferecidas pelas demais proponentes classificadas serão 

liberadas/devolvidas até 15 (quinze) dias após a data da solicitação formal no Protocolo Geral.  

  

11.5.11.1 - As liberações/devoluções de garantia só poderão ser solicitadas após a assinatura 

do contrato pela licitante adjudicada.  

 

11.5.12 - As Garantias oferecidas pelas licitantes inabilitadas ou desclassificadas serão 

liberadas/devolvidas a partir do 15º (décimo quinto) dia útil contado da decisão que não caiba 

mais recurso, mediante solicitação formal no Protocolo Geral.  

  

11.5.13 - A Garantia poderá ser apropriada nos seguintes casos:  

  

a) se a licitante desistir de sua proposta durante o prazo de validade, observado o disposto no 

§ 6º do art. 43 da Lei 8.666/93;  

  

b) se a licitante vencedora, dentro do prazo fixado, deixar de assinar o contrato.  

  

11.5.14 – A garantia deverá ser feita até o 5º (quinto) dia anterior à data de abertura 

dos envelopes, no SETOR DE LICITAÇÕES – Rua Sete de Setembro, nº 72 –Centro – Afrânio 

– PE, impreterivelmente, das 10 às 14 horas, quando a empresa licitante receberá, 

mediante protocolo, o comprovante de entrega de garantia, que deverá ser 
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apresentado dentro do envelope de habilitação, juntamente  com cópia autenticada 

do documento apresentado pelo licitante que comprova a garantia, conforme 

disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II e III da Lei 8666/93. 

 

11.5.15 – Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e/ou Concordata, em 

se tratando de sociedades comerciais, ou de Execução Patrimonial, em se tratando de 

sociedade civil, passada pelo distribuidor judicial da sede da empresa, em data de, no máximo, 

60 (sessenta) dias anteriores a data de realização desta licitação. 

 

11.5.16 – As certidões que não mencionarem prazo de validade serão consideradas válidas 

até 60 dias a partir da data da expedição. 

 

11.6 – A Qualificação Técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

11.6.1 - Certidão de Registro da empresa licitante e do(s) responsável (eis) técnico(s) no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA na unidade da federação 

da sede da empresa. 

 

11.6.2 - Possuir a empresa licitante comprovação em seu quadro técnico permanente, na data 

prevista para a realização da licitação, profissional de nível superior, com formação em 

engenharia civil, detentor de Certidão ou Atestado de Responsabilidade Técnica fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhada de Certidão de Acervo Técnico 

expedida pelo CREA, demonstrando sua aptidão por já ter executado obras ou serviços de 

características semelhantes às do objeto do presente edital. No(s) atestado(s) deverá(ão) 

estar contemplado(s) o(s) seguinte(s) serviço(s) como parcela(s) de maior relevância e valor 

significativo, conforme preceituado no inciso I, do § 1°, do art. 30 da Lei Federal n.° 8.666/93: 

 

ESPECIFICAÇÕES  UNIDADE 

Concreto para estrutura fck = 25 MPa, incluindo preparo, lançamento e 

adensamento. m³ 

Estrutura Metálica. m² 

Emboço, com argamassa traço – 1:2:9 (cimento/cal/areia), espessura 2 cm. m² 

Reboco de parede, com argamassa traço – 1:2 (cal/areia), espessura 0,5 

cm. 
m² 

 

11.6.3 - Os profissionais indicados nos itens 11.6.1 e 11.6.2 deverão comprovar que são do 

quadro permanente da empresa, através da cópia autenticada da CTPS ou ficha funcional, ou 

do livro de registro de empregados, ou contrato social, contrato ou termo de prestação de 

serviço, ou ata de eleição da diretoria que comprove que o responsável técnico tem vinculo 

com a empresa. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação 

será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA devidamente atualizada, 

observando a Lei nº 5.194/66 e Resolução CONFEA nº 336/89. 

 

a) Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-

profissional, de que trata do inciso I, § 1°, artigo 30, da Lei n° 8.666/93, deverão participar da 

obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração. 

 

11.6.4 - Anexar a(s) declaração (ões) individual (is), por escrito do(s) profissional (ais) 

apresentado(s), autorizando sua(s) inclusão (ões) na equipe técnica, e que irá (ão) participar 

na execução dos trabalhos. 
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11.6.5 - Comprovação de a empresa licitante ter executado, a qualquer tempo, serviços e 

quantidades de obras similares, compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão 

e/ou atestado, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,. 

devidamente certificado pelo CREA, obedecendo, para as parcelas de maior relevância e valor 

significativo, conforme preceituado no inciso I, do § 1°, do art. 30 da Lei Federal n.° 8.666/93: 

 

ESPECIFICAÇÕES – lote 01 e 02 UNIDADE QUANTIDADE 

Concreto para estrutura fck = 25 MPa, incluindo preparo, 

lançamento e adensamento. m³ 
≥100  

Estrutura Metálica. m² ≥1.500 

Emboço, com argamassa traço – 1:2:9 (cimento/cal/areia), 

espessura 2 cm. 
m² ≥2.500 

Reboco de parede, com argamassa traço – 1:2 (cal/areia), 

espessura 0,5 cm. 
m² ≥2.000 

 

11.6.6 - A licitante deverá apresentar o atestado de visita ao local dos serviços a ser 

fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em nome da empresa constando 

que a mesma, através do seu responsável técnico, detentor do acervo técnico, que 

deverá ser o mesmo a que se refere o item 11.6.2, munido de Certidão de Registro e 

Quitação do CREA, em original ou cópia autenticada, visitou em companhia do 

preposto da referida Secretaria, o local onde será executado os serviços, constatando 

as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

objeto desta licitação. O Atestado de Visita Técnica ao local dos serviços só poderá 

ser entregue ao responsável técnico da empresa (engenheiro civil), credenciado 

mediante a apresentação de procuração com firma reconhecida, ou por instrumento 

particular e/ou contrato social ou documento equivalente no caso de ser diretor ou 

sócio da empresa licitante. A visita será realizada no dia 27/03/2019, às 16h, com 

saída da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada à Rua José 

Aureliano Rodrigues s/n – Centro – Afrânio – PE. Quaisquer esclarecimentos, os 

interessados devem dirigir-se à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  ou 

pelo telefone (87) 3868.1054. 

 

11.6.6.1 - A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita técnica sendo, 

neste caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo responsável 

técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, 

de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações  contratuais,  

de  natureza técnica e/ou financeira.  

 

11.6.6.2 – A declaração de visita técnica do local a ser previamente vistoriado só poderá ser 

entregue ao responsável técnico da empresa (engenheiro civil), credenciado mediante a 

apresentação de procuração com firma reconhecida, ou por instrumento particular e/ou 

contrato social ou documento equivalente no caso de ser diretor ou sócio da empresa licitante. 

  

11.6.7 – Declaração do responsável técnico, se comprometendo a executar o objeto 

deste edital, na conformidade do ali exigido. 

 

11.6.8 – O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será 

comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em 
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que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao 

disposto naquele preceito constitucional. 

 

11.7 – Disposições gerais sobre habilitação: 

 

11.7.1 – Não será concedida habilitação ao licitante que deixar de apresentar qualquer dos 

documentos referidos nos subitens 11.3.1 a 11.6.8 ou apresentá-los em desacordo com as 

exigências estabelecidas neste Edital. 

 

11.7.2 - Os documentos exigidos deverão ser relacionados, separados, colecionados e 

numerados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

11.7.3 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo 

de cópia autenticada, por publicação em órgão da imprensa oficial ou, excepcionalmente, por 

cópia a ser previamente autenticada pela Comissão de Licitação, até 24 (vinte e quatro) 

horas anterior a data da abertura do processo licitatório, mediante a apresentação 

do documento original. 

 

11.7.4 - Não será admitida a autenticação de documentos pela Comissão Julgadora, na hora da 

abertura do certame ou posteriormente. 

 

11.7.5 - Os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade em vigor na data da 

apresentação das propostas. 

 

11.7.6 - Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados pela Licitante em papel timbrado 

da empresa. 

 

11.7.7 - Todos os documentos expedidos pela empresa serão subscritos por seu representante 

legal, com identificação clara de seu subscritor. 

 

11.7.8 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

11.7.9 – Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo, serão 

considerados inabilitados, ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, tudo de 

acordo e conforme preceitua o Parágrafo 4º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei 

nº 8.883/94 (parágrafo 4º do Art. 41 - "A INABILITAÇÃO DO LICITANTE IMPORTA PRECLUSÃO 

DO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES". 

 

11.7.10 – Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial, serão apresentados em 

envelopes separados, lacrados, com o título grafado com os termos seguintes: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 001/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 001/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
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11.7.11 – Entrega dos envelopes para a Habilitação e Proposta de Preço dar-se-ão no local, 

data e hora da abertura, constante no preâmbulo deste Edital. 

 

11.7.12 - Todas as declarações solicitadas deverão ser apresentadas em papel timbrado da 

empresa licitante. 

11.7.13 - Os envelopes de HABILITAÇÃO serão abertos logo após o término do prazo para a 

entrega deles, em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada, mencionando os 

participantes e todos os dados que interessarem ao julgamento da licitação.  

11.7.14 - Expirado o horário para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será 

aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

11.7.15 - Os documentos retirados do envelope HABILITAÇÃO serão rubricados por todos os 

licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, permitindo-se aos 

interessados o exame dos mesmos no local. 

11.7.16 - O resultado da HABILITAÇÃO será comunicado às licitantes após o encerramento 

dessa primeira fase dos trabalhos, na forma da lei. Havendo renúncia expressa de todas as 

licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da HABILITAÇÃO, os envelopes de PROPOSTA 

DE PREÇOS das licitantes habilitadas poderão ser abertos imediatamente após encerrados os 

procedimentos relativos àquela fase, caso contrário, a CPL marcará nova data para sua 

abertura, observado o artigo 109 da Lei 8.666/93. 

11.7.17 - Os envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes desclassificadas serão 

devolvidos, devidamente lacrados, aos respectivos proponentes, desde que tenham decorrido 

os prazos recursais relativos às respectivas fases e não tenha havido recursos, ou após a 

denegação destes. 

11.7.18 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase dos trabalhos, a 

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

não sendo aceita a inclusão posterior de quaisquer documentos. 

12.0 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 02 

 

12.1 – A proposta deve ser redigida em língua portuguesa em papel timbrado da empresa, 

datilografada ou digitada em computador, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, assinada a última folha, com aposição de carimbo da empresa ou licitante e 

assinatura, numerada e rubricada nas demais folhas, reconhecendo assim, a plena aceitação e 

aplicação das normas e critérios deste Edital. 

 

12.1.1 – Os modelos de planilhas apresentados nos ANEXOS: (ANEXO I) - PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA/MEMÓRIA DE CÁLCULO E COMPOSIÇÃO BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO (ANEXO II) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E (ANEXO VI) PLANTAS 

deverão servir de roteiros a serem seguidos para a composição de preços unitários.  

 

12.1.1.1 - Os modelos de planilhas apresentados no ANEXO I – (PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA/MEMÓRIA DE CÁLCULO E COMPOSIÇÃO BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO), farão parte integrante da proposta da licitante. 

 



  

 
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
12 

Rua Sete de Setembro, 72 -  Centro -  Afrânio-PE                                    Fone: (87) 3868.1054 

12.2 – O preço global máximo admissível pela Prefeitura para execução dos serviços é de R$ 

4.120.229,57 (quatro milhões cento e vinte mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e 

sete centavos).  

 

12.3 - Os preços unitários e globais propostos pela Licitante deverão remunerar todas as 

despesas relativas à execução dos serviços descritos no item 1, devendo estar compreendidos 

todos os custos com materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas e demais 

despesas. 

 

12.4 – Será desclassificada a licitante que apresentar proposta com preços unitários e 

global, superior ao constante nas Planilhas Orçamentárias deste Edital (Anexo I).    

 

12.5 – Deverá constar na proposta da licitante o nome e a assinatura do Responsável 

Técnico, bem como o nº de registro do CREA, conforme a Resolução nº 282 de 24 de 

agosto de 1983, do CONFEA/CREA. 

 

12.6 – Não será aceita proposta que contenha ofertas e vantagens não previstas neste Edital, 

ou que esteja em desacordo com as especificações aqui existentes. 

 

12.7 – Deve conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias, contados do primeiro dia útil posterior à data de abertura da licitação; 

 

12.8 –  Não serão recebidos, em nenhuma hipótese, envelopes de habi l i tação e 

propostas, após iniciada a sessão de abertura dos mesmos.  

 

12.9 – O licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nome do Banco, 

nº da Agência Bancária e nº da Conta Corrente; (Pessoa Jurídica) Nome do 

representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº da Cédula de Identidade, 

nacionalidade, Estado civil, profissão e endereço residencial. 

 

13.0 – DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

13.1 – Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de licitação, desde 

que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 

13.2 – Os envelopes referentes à documentação e à proposta de preço deverão ser entregues 

pelo licitante ou por intermédio de representantes da firma licitante, simultaneamente, à 

Comissão Permanente de Licitação, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo os 

dados indicados no item 11.7.10 deste Edital, no dia e hora em que se realizar a abertura da 

Concorrência, ou seja, conforme o preâmbulo deste Edital; 

 

13.3 – Serão abertos, inicialmente, para verificação, os envelopes contendo a documentação 

para habilitação; 

 

13.3.1 – Cumpridas as formalidades da habilitação, a Comissão Permanente de Licitações, 

após apresentar o resultado do julgamento, dará vista da documentação a todos os licitantes 

presentes à sessão de abertura, os quais deverão rubricá-la documentação, ficando esclarecido 

que qualquer contestação por parte dos licitantes sobre o julgamento da habilitação deve ser 

formalizada no momento, para que conste em ata, e solucionada antes da abertura dos 

envelopes contendo as propostas financeiras; 
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13.4 – Em cada uma das fases do certame, caso a Comissão Permanente de Licitação 

caso julgue conveniente, poderá suspender a reunião a fim de que possa proceder 

uma melhor análise do que foi proposto pelos licitantes, marcando, na oportunidade, 

nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com as licitantes, ocasião em que 

será divulgado o julgamento da fase em questão; 

 

13.5 – Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, modificação, alteração ou substituição dos 

documentos e propostas entregues a comissão em qualquer das fases do processo licitatório, a 

Comissão poderá exigir esclarecimentos por escrito, de qualquer licitante, desde que não 

resulte em alteração nos documentos e propostas apresentadas; 

 

13.6 – O não comparecimento de qualquer das licitantes as reuniões designadas pela Comissão 

de Licitação, não impedirá a realização das mesmas, não cabendo ao ausente o direito à 

reclamação de qualquer natureza; 

 

13.7 – Concluída a fase de habilitação, desde que não exista qualquer impugnação ou recurso, 

a Comissão dará inicio a abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras. 

 

13.7.1 – Será lavrada ata na sessão de abertura, circunstanciada, na qual serão consignadas 

declarações, contestações ou impugnações porventura Interpostas por qualquer das licitantes e 

as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação e será assinada pelo 

Presidente e pelos membros da Comissão, e facultativamente, pelos licitantes ou 

representantes das empresas licitantes presentes; entretanto, se estes se recusarem a assiná-

la, esta circunstância deverá ser, em tempo, consignada na ata; 

 

13.7.2 – A ata de que trata o subitem anterior não poderá conter rasuras nem entrelinhas, 

registrando-se nela, através de ressalvas, todos e quaisquer enganos ou emendas que 

porventura venham a ocorrer. 

 

14.0 – DO JULGAMENTO 

 

14.1 – O julgamento será realizado em conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, art., 43, 44 e 45. Será vencedora a empresa que apresentar menor preço Global. 

 

14.2 - As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em análise técnica 

do engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que comporá a 

Comissão no referido certame; 

 

14.3 - O relatório da Comissão Permanente de Licitação, com a respectiva classificação das 

propostas apresentadas, será encaminhado a Secretária de Educação, para homologação e 

adjudicação; 

 

14.4 – O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação somente será 

considerado definitivo após a homologação pela instância superior. 

 

14.5 – Serão desclassificadas as propostas que: 

 

14.5.1 – Não atenderem às exigências contidas no presente Edital da Concorrência 

Nacional nº 001/2019, especialmente em relação ao objeto do mesmo ou importarem 

condições nele não previstas; 

 

14.5.2 – Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de 

dificultar o julgamento, a critério exclusivo da Comissão de licitação. 
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14.5.3 – Contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou estejam em desacordo 

com as especificações aqui exigidas. 

         

14.5.4 - Contenham preços excessivos (acima da planilha orçamentária) ou manifestamente 

inexequíveis (na forma do Art. 48, inciso II, da Lei 8.6666/93 e alterações); 

 

14.5.5 – Apresentem o prazo de validade das propostas inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da sua abertura; 

 

14.6 – Atendidas todas as exigências e especificações neste Edital, a Comissão Permanente de 

Licitação, no julgamento das propostas, considerará vencedor aquele que, atendendo às 

condições exigidas em edital, apresentar a menor proposta de preço; 

 

14.7 – Nenhum documento integrante da habilitação e/ou propostas poderá ser retirado do 

recinto onde está sendo procedida a reunião da abertura dos envelopes sem autorização da 

Comissão. 

 

15.0 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

15.1 – Os preços deverão ser cotados na moeda brasileira, o real e por preços unitário e 

Global. 

 

15.2 – Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, 

havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

 

15.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital ou que 

apresentarem preços superiores aos constantes da Planilha orçamentária (Anexo I).  

 

16.0 – DOS RECURSOS AOS ATOS LICITATÓRIOS 

 

16.1  – Os recursos obedecerão quanto ao seu processamento e julgamento ao que estabelece 

o art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

16.2  –  O recurso referente a fase de habilitação terá efeito suspensivo e só será admitido 

antes do inicio da abertura dos envelopes contendo a proposta de preço, sob pena de 

preclusão. Tal recurso deverá ser por escrito em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao 

Presidente da Comissão de Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2ª 

(segunda) via, por parte de qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer até o 

5.º (quinto) dia útil, contados da data do ato impugnado ou da lavratura da ata, no horário das 

08:00 às 13:00 horas. 

 

16.3  –  O recurso na fase de julgamento da proposta de preço, também terá efeito suspensivo, 

deverá ser manifestado por escrito, em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente 

da Comissão da Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2.ª (segunda) via, 

por parte de qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer até o 5.º (quinto) dia 

útil, contados da data do ato impugnado, no horário das 08:00 às 13:00 horas. 

 

16.4  – Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração; 
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16.5 – Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo este período, impugnado ou não a Comissão de Licitação 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo já indicado, fazendo–o subir devidamente informado 

à autoridade superior. 

 

17.0 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

17.1 – Encerradas os trabalhos de julgamento e concluída a via recursal, o resultado 

encontrado pela Comissão de Licitação será submetido à deliberação do Ilmª. Senhora 

Secretária Municipal de Educação, para homologação e adjudicação do objeto licitado ao 

licitante declarado vencedor. 

 

18.0 – DA GARANTIA DO CONTRATO 

 

18.1 – Será exigida prestação de garantia (art. 56,§ 1º e § 2º, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações), na contratação para prestação dos serviços, nas modalidades que a lei permite. 

  

18.2 – A garantia acima corresponderá ao valor de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato. 

 

19.0 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

19.1 - Após a homologação do resultado da licitação, pela Prefeitura Municipal de Afrânio a 

adjudicação dos SERVIÇOS, objeto desta licitação, se efetivará através de Contrato a ser 

firmado com a empresa vencedora, de acordo com a Minuta constante do modelo ANEXO IX – 

MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e obrigações da CONTRATANTE e da 

CONTRATADA e da qual farão parte o presente Edital e seus Anexos, independentemente de 

transcrição. 

 

19.2 - A empresa vencedora será convocada, por escrito, ou através de e-mail, para a 

assinatura do respectivo Contrato, o que deverá fazê-lo no prazo máximo de 03 (três) dias 

a partir da data da convocação. Se esta não aceitar assinar ou não retirar o instrumento 

contratual no prazo estabelecido, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar, na 

ordem de classificação final, as licitantes remanescentes para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, 

independentemente das sanções administrativas previstas nos arte. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

19.3 – Será exigido, ainda, para a assinatura do contrato: 

 

19.3.1 - a composição de preços unitários, evidenciando de forma clara e 

detalhada o consumo e os preços de todos os insumos (materiais e mão 

de obra) utilizados par compor o preço final de cada item ofertado.  

 

19.4 – Este edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre a 

PREFEITURA e o licitante vencedor, no qual ficará estabelecido que o foro da cidade de Afrânio-

PE será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da interposição dos 

termos contidos no instrumento contratual; 

 

19.5 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do contratado, conforme estabelece o art. 65, da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores.      
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19.6  – Ficará o contratado, na obrigação de providenciar, por sua conta e responsabilidade, 

até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento contratual, o seguinte: 

 

a) Anotação de responsabi l idade técnica ART/CREA;  

b) Fornecer prova a PREFEITURA –  Secretaria Municipal de Educação da 

anotação acima exigida. 

 

20.0 – DOS PREÇOS  

 

20.1 - Os preços unitários e globais contratuais para a execução dos serviços especificados no 

item 1 deste Edital, serão aqueles constantes das Planilhas Orçamentárias apresentadas pela 

Licitante. 

 

20.2 - Os preços remunerarão todas as despesas com a execução dos serviços, e devem 

compreender todos os custos com materiais, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e demais despesas, tais como as especificadas no Anexo II 

(Especificações Técnicas) deste Edital, constituindo-se, a qualquer título, a única e completa 

remuneração pela perfeita execução do Contrato. 

 

21.0 – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 

21.1 – Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de 

validade da proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no 

Edital e seus anexos, a PMA-PE poderá optar pela convocação das demais proponentes, 

obedecida sucessivamente a ordem de classificação, ou pela realização de novo processo 

licitatório. 

 

21.1 - Mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal de aFRÂNIO, poderão ser aplicadas 

as seguintes sanções administrativas, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

21.1.1 -  Por atraso injustificado: 

a) multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia, incidente sobre o valor da nota de empenho ou 

documento equivalente; 

b) multa de 0,6% ao dia, a partir do 31º dia de atraso, incidente sobre o valor da nota de 

empenho ou documento equivalente, sem prejuízo da rescisão do contrato a partir do 60º dia 

de atraso; 

21.1.2 - Por infração a cláusula contratual que não gere inexecução do contrato: 

a) multa de 5% sobre o valor da nota de empenho ou documento equivalente. 

21.1.3 - Por inexecução total do contrato: 

a) advertência; 

b) multa de 20% sobre o valor total do contrato; 
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c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 

empresa desde que ressarcidos os prejuízos sofridos pela Administração e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

21.1.4 - Multa de 20% por recusa injustificada em receber ou retirar a nota de empenho ou 

documento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação. 

21.2 - O prazo para apresentação de defesa encontra-se indicado no art. 87, §1º e §2º da Lei 

nº. 8.666/93. 

22.0 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

22.1 – O contrato será rescindido, observada a ampla defesa, mediante devida notificação, 

sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, 

obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.  

  

22.2 – Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela Contratada, esta deverá 

notificar a Contratante, mediante documento protocolizado, devidamente fundamentado e 

comprovado. 

  

22.2.1 – A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, devendo a Contratada manter a execução do 

contrato pelo prazo necessário para a Administração efetuar nova contratação.  

  

22.3 - Será motivo de rescisão contratual, sem direito à indenização de qualquer espécie, por 

parte da empresa Contratada, se esta, além do previsto no artigo 78 da Lei 8.666/93:  

 

a) transferir, parcial ou totalmente, o Contrato a terceiros;  

  

b) executar trabalhos com imperícia técnica;  

  

c) requerer recuperação judicial ou extrajudicial;  

  

d) demonstrar incapacidade técnica, desaparelhamento ou má-fé;  

  

e) paralisar os serviços;  

 

f) tiver títulos protestados ou emitir cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 

caracterizem a insolvência. 

 

23.0 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

23.1  –  A Contratada será responsável por qualquer erro ou incorreção nos serviços e sua 

correção não acarretará nenhum ônus para o Município de Afrânio - PE. 

 

24.0 – DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

24.1 – A efetivação do pagamento acontecerá de acordo com o seguinte fluxograma: 
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a) A empresa CONTRATA deverá apresentar Boletim de Medição, Memorial de Cálculo e 

Relatório Fotográfico dos serviços executados; 

b) A partir de então, a CONTRATANTE terá um prazo de até 10 (dez) dias para análise 

técnica, ateste e solicitação de emissão de Nota Fiscal; 

c) Superada esta etapa, a empresa CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal e as 

Certidões necessária para receber o pagamento; 

d) O prazo para PAGAMENTO será até o 10º (décimo) dia do mês subsequente contado do 

atesto na nota fiscal/fatura pelo responsável da Secretaria de Infraestrutura e Obras.  
 

24.2 – A Secretaria Municipal de Educação  encaminhará à Secretaria de Finanças a 

solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 

 

24.3 - Não haverá atualização ou compensação financeira até que normas editadas pelo 

Governo Federal, Estadual e Municipal venham permiti-la. 

 

24.4 - Nenhum pagamento isentará a Contratada da responsabilidade pelos serviços 

executados ou implicará em sua aceitação. 

 

24.5. O pagamento será efetuado somente após a comprovação e atestação da realização do 

serviço por parte da pessoa que for designada para o acompanhamento de fiscalização de sua 

execução, com o visto do titular da Secretaria Municipal de Educação. 

 

24.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

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

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

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

VP  =  Valor da parcela a ser paga. 

I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)        I = (6/100)  I = 0,0001644 

        365                                       365 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

 

24.6.1. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 

seguinte ao da ocorrência. 

  

24.7. Os pagamentos ficam condicionados à apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta negativa de 

débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da 

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

referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), nos termos do artigo 1º 

da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014; 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
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c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 

 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

25.0 – DAS PENALIDADES 

 

25.1 – Pela inexecução total ou parcial desta licitação a Administração poderá, garantindo o 

contraditório e a ampla defesa aplicar ao contratado as punições prevista no art. 87 da Lei nº 

8.666/93 e alterações. 

 

25.2 – Ficará também sujeita às punições referidas neste item a licitante adjudicatária que se 

recusar, injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da ciência da notificação, por caracterizar da proposta vencedora. 

 

25.3 – A aplicação de penalidades não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções prevista na lei. 

 

25.4 – Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, 

ser inscrito como Dívida Ativa do Município para cobrança judicial.  

 

26.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

26.1 - A Contratada deverá assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços e 

dos eventuais danos deles decorrentes, de acordo com as normas deste Edital, do Contrato a 

ser lavrado e demais documentos que o integram. 

 

26.2 - A Contratada assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e 

dimensionamento do pessoal e dos equipamentos necessários à correta execução dos serviços 

objeto do contrato. 

 

26.3 - A Contratada será a única responsável pela segurança dos trabalhos de seus 

funcionários e pelos atos por eles praticados, devendo fornecer e exigir o uso de equipamentos 

de proteção individual, adequados a cada tipo de serviço. 

 

26.4 - A Contratada responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários, 

previdência social, seguros contra acidentes, e quaisquer outras implicações de natureza 

trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos dispositivos da CLT e legislação 

correlata. 

 

26.5 - A Contratada deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Segurança e 

Medicina do Trabalho e atender as demais normas legais. 

 

26.6 - A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir a dispensa, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, dos trabalhadores que não atenderem ao estabelecido neste item. 

 

26.6.1 - Se a dispensa der origem à ação na Justiça do Trabalho, a Prefeitura não arcará, em 

nenhum caso, com qualquer responsabilidade. 

 

26.7 - A Contratada será responsável pelo bom comportamento do seu pessoal no local dos 

serviços. 
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26.8 - A Contratada será responsável pela manutenção da ordem e limpeza na execução dos 

serviços contratados. 

 

26.9 - A Contratada será integralmente responsável pela execução das tarefas de acordo com 

a determinação da Fiscalização.  

 

26.10 - A Contratada deverá prestar, sempre que solicitado, toda a orientação e demais 

esclarecimentos referentes à execução dos serviços aos funcionários da Prefeitura indicados 

pela Fiscalização. 

 

26.11 - A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

26.11.1 - O(s) profissional (is) indicado (s) pela Contratada para fins de comprovação de 

capacitação técnico-operacional na licitação, deverá(ão) participar da execução das obras e 

serviços, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou 

superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura. 

26.12 - Manter os prazos ajustados no Edital de Concorrência nº 001/2019 e firmados na 

proposta de preços; 

26.13 - Manter-se, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 

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

licitação; 

26.14 - Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, 

colocando à disposição da Administração, sempre que for solicitado, pelo setor responsável, 

facultando o livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização 

importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da Administração; 

26.15 - Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, assim 

como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos 

decorrentes da realização destes serviços, causados à CONTRATANTE ou a terceiros.  

26.16 - Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais, inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 

relacionadas com o cumprimento do presente Contrato; 

26.17 – A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos a Secretária de Educação sobre 

eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independentemente de solicitação; 

26.18 - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer 

operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Afrânio; 

26.19 – Emitir Nota Fiscal referente a prestação dos serviços durante o mês de referência, 

para fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 

 

26.20 - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas 

com mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, 
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seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços 

objeto desta Licitação; 

 

26.21 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 

ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços. 

 

26.22 - Proceder à prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as 

normas e condições previstas no Edital de Concorrência Nacional nº 001/2019 e anexos, 

inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, 

respondendo civil e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 

 

26.23 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização da 

Secretaria de Educação na execução dos serviços contratados; 

 

26.24 – Para o início da execução contratual, após emissão de ordem de serviços, a 

CONTRATADA, deverá apresentar a Certidão de Registro da empresa licitante e do(s) 

responsável (eis) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA do Estado onde será executada a obra e(ou) serviço.  

 

27.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

27.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

 

27.2 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento deste contrato; 

 

27.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

 

27.4 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no item 24.0 

deste Edital. 

 

27.5 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações contratuais. 

 

27.6 - Acompanhar e fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, visando o 

atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas devendo intervir quando 

necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento. 

 

27.7 - Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato, de acordo com as leis 

que regem a matéria. 

 

27.8 - Remunerar os serviços contratados na forma e nas condições pactuadas.  

 

27.9 - Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços, objeto da 

presente licitação. 

 

27.10 - A Prefeitura, através de notificação por escrito à Contratada, poderá solicitar, no prazo 

de 48 (quarenta e oito), o afastamento de qualquer empregado da mesma que não tenha 

comportamento adequado. Em caso de dispensa não caberá à Prefeitura qualquer 

responsabilidade. 

 

28.0 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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28.1 – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante 

recibo, o objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Prefeitura Municipal. 

 

a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo Município, através de sua 

Assessoria Técnica, constituída pela Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura, que 

verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer 

conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da 

contratada, informando a conclusão dos serviços. 

 

b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da emissão do parecer conclusivo da Assessoria Técnica. Durante esse período a 

Contratada terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela 

construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente 

reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de que trata a Cláusula 

Nona do presente contrato. 

 

c) O termo de recebimento definitivo dos serviços será registrado na Secretaria Municipal de 

Educação  e não isenta a contratada das responsabilidades cominadas no art. 618 do Código 

Civil Brasileiro de 2002. 

 

29.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

29.1 - Os interessados deverão analisar cuidadosamente toda a documentação do ato 

convocatório para se inteirarem de todos os detalhes e circunstâncias que possam afetar, de 

algum modo, o objeto da licitação. 

 

29.2 - Se ocorrer dúvidas na interpretação dos termos deste Edital, os interessados poderão 

obter os esclarecimentos necessários, no horário de expediente, das 8 às 14 horas, de 2ª a 6ª 

feira, junto à Comissão Permanente de Licitações, na sede da PREFEITURA, até o 5º dia útil 

anterior à data para recebimento e abertura dos envelopes. 

 

29.3 - Os esclarecimentos pedidos pelos interessados deverão ser formulados por escrito e 

devidamente protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Afrânio – Coordenadoria Geral de 

Licitações e Contratos, sendo a resposta correspondente encaminhada através de circulares a 

todos aqueles que estiverem participando do certame, via e-mail. 

 

29.4 - Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito, se possível pelas 

mesmas vias, ressalvado que será dado conhecimento das consultas e respostas a todas as 

empresas que tenham retirado o Edital. 

 

29.5 - Não serão levadas em consideração, tanto na fase de habilitação quanto na de 

classificação, como na fase posterior à adjudicação, quaisquer consultas, pleitos ou 

reclamações, que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas ou 

transcritas em ata. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes. 

 

29.6 - Os recursos administrativos deverão ser dirigidos à autoridade imediatamente superior, 

por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, 

mantendo-a, fazê-los subir devidamente informados para julgamento pela autoridade superior 

competente. 
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29.7 - O não comparecimento da licitante a qualquer ato de abertura dos envelopes, ou a falta 

de sua assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das decisões da Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

29.8 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 

constantes do presente certame. 

 

29.9 – A Comissão Permanente de Licitação, através de qualquer dos seus membros, poderá 

autenticar a cópia de documento, à vista da apreciação do respectivo original até às 12 horas 

do último dia útil anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes 

documentação. (A Comissão Permanente de Licitação não autenticará os documentos 

no dia da sessão) 

 

29.10 – O Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 

que se mencione em um desses documentos e se omita em outro, será considerado 

especificado e válido. 

 

29.11 – Fica assegurado ao Município de Afrânio, o direito de no interesse da Administração, 

sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamações ou indenizações: 

 

29.11.1 – Adiar a data de abertura das propostas à presente licitação, dando conhecimento 

aos interessados através de e-mail ou correspondência oficial, com antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada; 

 

29.11.2 – Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por razões de 

interesse público decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, e/ou anulá-lo 

por ilegalidade, de oficio ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos serviços; 

 

29.11.3 – Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer documento 

pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas. 

 

29.12 – Decairá do direito de impugnar os termos da presente concorrência, o licitante que, 

tendo-a aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação 

e proposta, falhas ou irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e 

protocolada no setor de protocolo da PMA – Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos no 

endereço constante do preâmbulo deste edital. 

 

29.12 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 

constantes do presente certame. 

 

29.13 – Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

29.14 - Poderão ser convidados a colaborar com a CPL, assessorando-a quando necessário, 

profissionais de reconhecida competência técnica, desde que não vinculados direta ou 

indiretamente a quaisquer das licitantes e que comporão a COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL. 

 

29.15 - A supervisão e a coordenação dos serviços, objeto deste Edital, assim como o 

relacionamento com a Contratada, são atribuições da Secretaria Municipal de Educação. 

 

29.16 - Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da Prefeitura 

Municipal de Afrânio, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir 

infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis. 
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29.16.1 - Em caso de subcontratação, a Contratada será a única responsável tanto em relação 

à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e 

condições do Contrato.  

 

29.17 - Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Afrânio, Estado de Pernambuco, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Edital e futuro Contrato. 

Afrânio-PE, 22 de fevereiro de 2019. 

 

______________________________ 

Vandelmar Nogueira da Silva 

       Presidente da CPL  
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ANEXO I  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA –  CRONOGRAMA- MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPOSIÇÃO DE BDI –  

 

 

         
 Obra: Projeto Padrão FNDE - Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V  

     

 Preço base: SINAPI Novembro/2018 com desoneração e SEINFRA 026.1  
     

 Estado:    Pernambuco  
    

 BDI : 25,92 %  

 Planilha Orçamentária   
      

         

      
Escola 12 Salas de Aula - 220V un             1,00      

          
3.515.415,15  

   
      

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT  
PREÇO 

UNIT 
(SEM BDI) 

PREÇO UNIT 
(COM BDI) 

VALOR (R$) 

         

1. 
    

SERVIÇOS PRELIMINARES          
              
53.552,27  

1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em chapa zincada, instalada m²             6,40  
                   

316,15  
                   
398,10  

                
2.547,81  

1.2 C0371 SEINFRA 
Barracão para escritório de obra porte 
pequeno 

un             1,00  
                

7.617,04  
                
9.591,38  

                
9.591,38  

1.3 74077/3 SINAPI 
Locação de construção de edificação com 
gabarito de madeira 

m²      2.928,38  
                      

4,85  
                      
6,11  

              
17.883,97  
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1.4 C2850 SEINFRA 
Ligação provisória de energia elétrica em 
canteiro de obra 

un             1,00  
                

1.585,06  
                
1.995,91  

                
1.995,91  

1.5 C2851 SEINFRA Instalação provisória de água  un             1,00  
                   

899,10  
                
1.132,15  

                
1.132,15  

1.6 C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un             1,00  
                   

206,00  
                   
259,40  

                   
259,40  

1.7 C2290 SEINFRA Sondagem do terreno m           70,00  
                    

54,52  
                    
68,65  

                
4.805,61  

1.8 74220/1 SINAPI 
Tapume de chapa de madeira 
compensada, 6mm (80x2,00m, frente do 
terreno) 

m²         160,00  
                    

50,12  
                    
63,11  

              
10.097,78  

1.9 73822/2 SINAPI 
Limpeza mecanizada de terreno com 
remoção de camada vegetal 

m²      8.000,00  
                      

0,52  
                      
0,65  

                
5.238,27  

            Subtotal   
              
53.552,27  

         

2. 
    

MOVIMENTO DE TERRAS PARA 
FUNDAÇÕES 

        
              
66.784,98  

2.1 96995 SINAPI 
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m 
com material argilo - arenoso (entre 
baldrames) 

m³         412,26  
                    

33,82  
                    
42,59  

              
17.556,56  

2.2 93358 SINAPI 
Escavação manual de valas em qualquer 
terreno exceto rocha até h=1,50 m  

m³         276,81  
                    

55,77  
                    
70,23  

              
19.439,14  

2.3 94098 SINAPI 
Regularização e compactação do fundo de 
valas  

m²         440,63  
                      

4,75  
                      
5,98  

                
2.635,50  

2.4 96995 SINAPI 
Reaterro apiloado de vala com material da 
obra   

m³         637,62  
                    

33,82  
                    
42,59  

              
27.153,78  

            Subtotal   
              
66.784,98  
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3. 
    

FUNDAÇÕES          
            
204.556,13  

3.1     
CONCRETO ARMADO PARA 
FUNDAÇÕES  

          

3.1.1 98228 SINAPI 
Estaca a trado (broca) d=20 cm com 
concreto fck=15 Mpa (sem armação) 

m         686,00  
                    

44,57  
                    
56,12  

              
38.500,07  

3.1.2 95241 SINAPI 
Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - 
preparo mecânico 

m²         137,00  
                    

19,01  
                    
23,94  

                
3.279,42  

3.1.3 1346 SINAPI 
Forma de madeira em tábuas para 
fundações, com reaproveitamento 

m²         429,20  
                    

22,72  
                    
28,61  

              
12.278,99  

3.1.4 92916 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg           44,55  
                      

9,30  
                    
11,71  

                   
521,71  

3.1.5 92917 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg           85,82  
                      

9,13  
                    
11,50  

                   
986,63  

3.1.6 92919 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg         576,45  
                      

7,47  
                      
9,41  

                
5.422,22  

3.1.7 92921 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg         902,36  
                      

6,68  
                      
8,41  

                
7.590,16  

3.1.8 92922 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg           15,55  
                      

6,24  
                      
7,86  

                   
122,18  

3.1.9 92915 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg         789,82  
                    

10,51  
                    
13,23  

              
10.452,63  

3.1.10 92720 SINAPI 
Concreto para Fundação fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento 

m³           59,57  
                   

380,93  
                   
479,67  

              
28.573,77  

3.2     
CONCRETO ARMADO PARA 
FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 

          

3.2.1 1346 SINAPI 
Forma de madeira em tábuas para 
fundações, com reaproveitamento 

m²         911,62  
                    

22,72  
                    
28,61  

              
26.080,56  

3.2.2 92776 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg             0,18  
                    

10,04  
                    
12,64  

                      
2,28  

3.2.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso kg      1.565,82                                                          
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fornecimento, corte, dobra e colocação 9,68  12,19  19.085,87  

3.2.4 92778 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg           95,18  
                      

7,88  
                      
9,92  

                   
944,42  

3.2.5 92779 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg         166,73  
                      

6,98  
                      
8,79  

                
1.465,43  

3.2.6 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg         824,45  
                    

11,48  
                    
14,46  

              
11.917,93  

3.2.7 92720 SINAPI 
Concreto para Fundação fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento 

m³           51,49  
                   

380,93  
                   
479,67  

              
24.698,06  

3.3     
CONCRETO ARMADO PARA 
FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA 

          

3.3.1 1346 SINAPI 
Forma de madeira em tábuas para 
fundações, com reaproveitamento 

m²             5,60  
                    

22,72  
                    
28,61  

                   
160,21  

3.3.2 92919 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg         325,00  
                      

7,47  
                      
9,41  

                
3.057,02  

3.3.3 92915 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg           82,00  
                    

10,51  
                    
13,23  

                
1.085,20  

3.3.4 92720 SINAPI 
Concreto para Fundação fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento 

m³             3,92  
                   

380,93  
                   
479,67  

                
1.880,29  

3.3.5 98230 SINAPI 
Estaca a trado (broca) d=30 cm com 
concreto fck=20 Mpa (sem armação) 

m           63,00  
                    

81,32  
                   
102,40  

                
6.451,08  

            Subtotal   
            
204.556,13  

         

4. 
    

SUPERESTRUTURA          
            
332.520,30  

4.1     CONCRETO ARMADO  - VIGAS                  -          
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4.1.1 92468 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para 
vigas, em chapa de madeira plastificada 
com reaproveitamento 

m²         999,60  
                    

52,73  
                    
66,40  

              
66.371,06  

4.1.2 92776 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg             0,18  
                    

10,04  
                    
12,64  

                      
2,28  

4.1.3 92777 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg      1.595,82  
                      

9,68  
                    
12,19  

              
19.451,54  

4.1.4 92778 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg         695,91  
                      

7,88  
                      
9,92  

                
6.905,16  

4.1.5 92779 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg         103,36  
                      

6,98  
                      
8,79  

                   
908,45  

4.1.6 92780 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg           89,09  
                      

6,45  
                      
8,12  

                   
723,57  

4.1.7 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg         848,55  
                    

11,48  
                    
14,46  

              
12.266,31  

4.1.8 92720 SINAPI 
Concreto para Estrutura fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³           55,99  
                   

380,93  
                   
479,67  

              
26.856,56  

4.2     
CONCRETO ARMADO - LAJES E 
PILARES 

                 -          

4.2.1 92430 SINAPI 

Montagem e desmontagem de forma para 
pilares, em chapa de madeira 
compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m²         768,78  
                    

35,52  
                    
44,73  

              
34.385,06  

4.2.2 92778 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg      1.522,64  
                      

7,88  
                      
9,92  

              
15.108,39  

4.2.3 92779 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg      2.515,91  
                      

6,98  
                      
8,79  

              
22.112,88  

4.2.4 92780 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg           34,91  
                      

6,45  
                      
8,12  

                   
283,53  

4.2.5 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg      1.023,73  
                    

11,48  
                    
14,46  

              
14.798,65  
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4.2.6 92720 SINAPI 
Concreto para Estrutura fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³           42,43  
                   

380,93  
                   
479,67  

              
20.352,27  

4.2.7 74202/1 SINAPI Laje pré-moldada para forro m²      1.210,17  
                    

60,37  
                    
76,02  

              
91.994,59  

            Subtotal   
            
332.520,30  

         

5. 
    

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 

        
            
148.077,01  

5.1     ELEMENTOS VAZADOS           

5.1.1 73937/1 SINAPI 
Cobogó de concreto (elemento vazado-
CB1)  - (10x40x40cm) assentado com 
argamassa traço 1:4 (cimento, areia) 

m²           24,72  
                   
104,04  

                   
131,01  

                
3.238,50  

5.2     ALVENARIA DE VEDAÇÃO                  -          

5.2.1 87477 SINAPI 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos 
cerâmicos  (dimensões nominais: 
39x19x09); assentamento em argamassa 
no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  

m²      2.088,81  
                    

31,55  
                    
39,73  

              
82.983,74  

5.2.2 87503 SINAPI 

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos 
cerâmicos de 08 furos (dimensões 
nominais: 19x19x09); assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia) 

m²           13,62  
                    

50,83  
                    
64,01  

                   
871,75  

5.2.3 93202 SINAPI 

Encunhamento (aperto de alvenaria) em 
tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez 
(esp. 20cm), assentamento c/ argamassa 
traço1:6 (cimento e areia) 

m         676,70  
                    

15,80  
                    
19,90  

              
13.463,19  

5.2.4 93183 SINAPI 
Verga 10X10cm em concreto pre-moldado 
fck=20MPa 

m         614,20  
                    

30,61  
                    
38,54  

              
23.673,79  
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5.2.5 C4070 SEINFRA 
Divisória de banheiros e sanitários em 
granito com espessura de 2cm polido 
assentado com argamassa traço 1:4 

m²           47,41  
                   

399,44  
                   
502,97  

              
23.846,04  

            Subtotal   
            
148.077,01  

         

6. 
    

ESQUADRIAS         
            
354.326,14  

6.1     PORTAS DE MADEIRA                  -          

6.1.1 91314 SINAPI 
Porta de abrir em madeira para pintura 
0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, 
incluso dobradiças, batentes e fechadura 

un           18,00  
                   

606,52  
                   
763,73  

              
13.747,14  

6.1.2 91314 SINAPI 
Porta de abrir em madeira para pintura 
0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, 
incluso dobradiças, batentes e fechadura 

un             7,00  
                   

606,52  
                   
763,73  

                
5.346,11  

6.1.3 91314 SINAPI 
Porta de abrir em madeira para pintura 
0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, 
incluso dobradiças, batentes e fechadura 

un             8,00  
                   

606,52  
                   
763,73  

                
6.109,84  

6.1.4 39486 SINAPI 

Porta de abrir em chapa de madeira 
compensada para banheiro revestida com 
laminado, 0,60x1,60m, PM4, incluso 
marco e dobradiças 

un           16,00  
                   

290,17  
                   
365,38  

                
5.846,11  

6.1.5 39488 SINAPI 

Porta de abrir em chapa de madeira 
compensada para banheiro revestida com 
laminado, 0,80x1,60m, PM5, incluso 
marco e dobradiças 

un             6,00  
                   

296,16  
                   
372,92  

                
2.237,55  

6.2     FERRAGENS E ACESSÓRIOS                  -          

6.2.1 36220 SINAPI 
Peças de apoio para PNE em aço inox nas 
portas PM3 e PM5 

m             6,40  
                   

109,09  
                   
137,37  

                   
879,14  

6.2.2 74046/2 SINAPI Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de un           22,00                                                             
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banheiro 30,08  37,88  833,29  

6.2.3 7546 SEINFRA 
Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm 
para as portas - fornecimento e instalação 

m²           20,80  
                   

131,04  
                   
165,01  

                
3.432,12  

6.3     PORTAS DE ALUMÍNIO                  -          

6.3.1 1702 SEINFRA 
Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de 
alumínio com veneziana, PA1, conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²             7,35  
                   

330,20  
                   
415,79  

                
3.056,04  

6.3.2 1702 SEINFRA 

Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de 
alumínio com vidro e veneziana, PA2, 
conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m²             3,36  
                   

330,20  
                   
415,79  

                
1.397,05  

6.3.3 1702 SEINFRA 

Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de 
alumínio com vidro e veneziana, PA3, 
conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m²             5,04  
                   

330,20  
                   
415,79  

                
2.095,57  

6.4     JANELAS DE ALUMÍNIO                  -          

6.4.1 94559 SINAPI 
Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, 
JA-1, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²             4,05  
                   

480,04  
                   
604,47  

                
2.448,09  

6.4.2 94559 SINAPI 
Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, 
JA-2, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²             3,60  
                   

480,04  
                   
604,47  

                
2.176,08  

6.4.3 94559 SINAPI 
Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, 
JA-3, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²             7,70  
                   

480,04  
                   
604,47  

                
4.654,39  

6.4.4 94559 SINAPI 
Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, 
JA-4, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²             7,70  
                   

480,04  
                   
604,47  

                
4.654,39  

6.4.5 94559 SINAPI 
Janela de Alumínio, basculante 
140x100cm, JA-5, conforme projeto de 

m²             8,40  
                   

480,04  
                   
604,47  

                
5.077,52  
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esquadrias, inclusive ferragens 

6.4.6 94559 SINAPI 
Janela de Alumínio, basculante 
345x100cm, JA-6, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²           10,35  
                   

480,04  
                   
604,47  

                
6.256,23  

6.4.7 94559 SINAPI 
Janela de Alumínio, basculante 
220X110cm, JA-7, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²           77,00  
                   

480,04  
                   
604,47  

              
46.543,91  

6.4.8 94562 SINAPI 
Janela de Alumínio, com veneziana fixa 
90X100cm, JA-8, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²             1,80  
                   

452,73  
                   
570,08  

                
1.026,14  

6.4.9 94562 SINAPI 
Janela de Alumínio, com veneziana fixa 
110X120cm, JA-9, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²             2,64  
                   

452,73  
                   
570,08  

                
1.505,00  

6.4.10 94562 SINAPI 
Janela de Alumínio, com veneziana fixa 
210X100cm, JA-10, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²             2,10  
                   

452,73  
                   
570,08  

                
1.197,16  

6.4.11 94562 SINAPI 
Janela de Alumínio, com veneziana fixa 
220X175cm, JA-11, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²         204,12  
                   

452,73  
                   
570,08  

            
116.364,24  

6.4.12 C3436 SEINFRA 
Tela de nylon de proteção- fixada na 
esquadria 

m²             4,20  
                    

48,60  
                    
61,20  

                   
257,03  

6.5     PORTÕES METÁLICOS           

6.5.1 74100/1 SINAPI 
Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em 
gradil metálico belgo ou similar, conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²             3,69  
                   

422,51  
                   
532,02  

                
1.963,17  

6.5.2 74100/1 SINAPI 
Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em 
gradil metálico belgo ou similar, conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²             3,51  
                   

422,51  
                   
532,02  

                
1.867,41  

6.5.3 74100/1 SINAPI 
Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em 
gradil metálico belgo ou similar, conforme 

m²             3,90  
                   

422,51  
                   
532,02  

                
2.074,90  
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projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

6.5.4 74100/1 SINAPI 
Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em 
gradil metálico belgo ou similar, conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²             2,16  
                   

422,51  
                   
532,02  

                
1.149,17  

6.5.5 74100/1 SINAPI 
Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil 
metálico belgo ou similar, conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens 

m²             5,40  
                   

422,51  
                   
532,02  

                
2.872,93  

6.6     GRADIL METÁLICO                  -          

6.6.1 C4729 SEINFRA 
Gradil  pré-fabricado,conforme projeto de 
arquitetura 

m²         129,10  
                   

230,45  
                   
290,18  

              
37.462,58  

6.7     VIDROS                  -          

6.7.1 72118 SINAPI 
Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- 
fornecimento e instalação 

m²           21,13  
                   

153,95  
                   
193,85  

                
4.096,13  

6.7.2 84959 SINAPI 
Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- 
fornecimento e instalação 

m²         308,37  
                   

161,06  
                   
202,81  

              
62.539,52  

6.7.3 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m²             8,00  
                   

313,71  
                   
395,02  

                
3.160,19  

            Subtotal   
            
354.326,14  

         

7. 
    

SISTEMAS DE COBERTURA          
            
521.885,18  

7.1 COMP 01 COMP 01 Estrutura metálica para cobertura m²      3.082,97  
                    

96,61  
                   
121,65  

            
375.057,05  

7.2 C4554 SEINFRA Cobertura em telha metálica trapezoidal m²         358,88  
                    

49,06  
                    
61,78  

              
22.170,30  

7.3 C4554 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal m²             1,34  
                    

49,06  
                    
61,78  

                    
82,78  



  

 
 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
35 

Rua Sete de Setembro, 72- Centro – Afrânio -PE                                    Fone: (87) 3868-1054 

7.4 94441 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m²      2.803,59  
                    

33,07  
                    
41,64  

            
116.746,38  

7.5 94231 SINAPI Rufo para telha cerâmica m           82,60  
                    

30,10  
                    
37,90  

                
3.130,70  

7.6 94221 SINAPI 
Cumeeira com telha cerâmica emboçada 
com argamassa traço 1:2:8  

m         209,72  
                    

17,79  
                    
22,40  

                
4.697,97  

            Subtotal   
            
521.885,18  

         

8. 
    

IMPERMEABILIZAÇÃO          
              
10.239,37  

8.1 74106/1 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa 
em fundações, baldrames  

m²         911,62  
                      

8,92  
                    
11,23  

              
10.239,37  

            Subtotal   
              
10.239,37  

         

9. 
    

REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS 

        
            
388.096,34  

9.1 87879 SINAPI 
Chapisco em  parede com argamassa 
traço - 1:3 (cimento / areia) 

m²      1.531,13  
                      

2,73  
                      
3,44  

                
5.263,44  

9.2 87882 SINAPI 
Chapisco em teto com argamassa traço - 
1:3 (cimento / areia) 

m²      1.531,13  
                      

4,04  
                      
5,09  

                
7.789,12  

9.3 87531 SINAPI 
Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 
(cimento / cal / areia), espessura 2 cm 

m²      5.065,62  
                    

25,59  
                    
32,22  

            
163.229,11  

9.4 C2121 SEINFRA 
Reboco de parede, com argamassa traço - 
1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm 

m²      4.060,78  
                    

19,15  
                    
24,11  

              
97.920,35  

9.5 C2121 SEINFRA 
Reboco de teto, com argamassa traço - 
1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm 

m²      1.531,13  
                    

19,15  
                    
24,11  

              
36.921,18  

9.6 C0157 SEINFRA 
Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, 
para detalhes dos rodapés 

m³             1,18  
                   

573,88  
                   
722,63  

                   
852,70  



  

 
 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
36 

Rua Sete de Setembro, 72- Centro – Afrânio -PE                                    Fone: (87) 3868-1054 

9.7 87275 SINAPI 

Revestimento cerâmico de paredes PEI 
IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com 
argamassa industrializada- incl. rejunte - 
conforme projeto    

m²         990,77  
                    

55,00  
                    
69,26  

              
68.616,77  

9.8 87267 SINAPI 

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV 
- cerâmica 10 x 10 cm aplicado com 
argamassa industrializada- incl. rejunte - 
conforme projeto 

m²           14,07  
                    

48,87  
                    
61,54  

                   
865,83  

9.9 6186 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m         558,42  
                      

9,44  
                    
11,89  

                
6.637,85  

            Subtotal   
            
388.096,34  

         

10. 
    

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 
EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 

        
            
532.466,89  

10.1     PAVIMENTAÇÃO INTERNA                  -          

10.1.1 87690 SINAPI 
Contrapiso de concreto não-estrutural 
espessura 5cm, prepato com betoneira 

m²      2.208,21  
                    

32,62  
                    
41,08  

              
90.702,46  

10.1.2 98680 SINAPI 
Piso cimentadado traço 1:3 (cimento e 
areia) com acabamento liso espessura 
3cm 

m²      2.208,21  
                    

30,04  
                    
37,83  

              
83.528,56  

10.1.3 87251 SINAPI 

Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 
cm  aplicado com argamassa 
industrializada - incl. rejunte - Branco 
antiderrapante - conforme projeto 

m²         178,45  
                    

32,29  
                    
40,66  

                
7.255,70  

10.1.4 87251 SINAPI 

Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 
cm  aplicado com argamassa 
industrializada - incl. rejunte - Cinza 
Antiderrapante - conforme projeto  

m²         993,79  
                    

32,29  
                    
40,66  

              
40.407,07  
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10.1.5 C4623 SEINFRA 
Piso podotátil interno em borracha 
30x30cm, assentamento com cola vinil 
(fornecimento e assentamento) 

m²         131,94  
                   

170,53  
                   
214,73  

              
28.331,66  

10.1.6 C4623 SEINFRA 
Piso tátil de alerta/direcional em placas 
pré-moldadas - 5MPa 

m²             5,58  
                   

170,53  
                   
214,73  

                
1.198,20  

10.1.7 84191 SINAPI 
Piso de alta resistência em massa 
granilítica, inclusive polimento e 
enceramento 

m²      1.035,97  
                    

86,01  
                   
108,30  

            
112.199,48  

10.1.8 C2284 SEINFRA 
Soleira em granito cinza andorinha, 
L=15cm, E=2cm  

m           30,90  
                    

81,75  
                   
102,94  

                
3.180,83  

10.2     PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                  -          

10.2.1 6514 SINAPI Lastro de brita e=3cm  m³           16,38  
                    

91,64  
                   
115,39  

                
1.890,14  

10.2.2 94992 SINAPI 
Piso de cimento desempenado com juntas 
de dilatação 

m²         546,04  
                    

55,96  
                    
70,46  

              
38.476,62  

10.2.3 94963 SINAPI 
Rampa de acesso em concreto não 
estrutural 

m²           63,05  
                   

263,12  
                   
331,32  

              
20.889,77  

10.2.4 94265 SINAPI Meio-fio (guia) de concreto premoldado m         241,96  
                    

27,50  
                    
34,63  

                
8.378,59  

10.2.5 92393 SINAPI 
Pavimetação em blocos intertravado de 
concreto, esp. 6cm, asentados sobre 
colcão de areia 

m²      1.707,59  
                    

44,66  
                    
56,24  

              
96.027,81  

            Subtotal   
            
532.466,89  

         

11. 
    

PINTURA         
            
119.772,14  

11.1 C1208 SEINFRA 
Emassamento de paredes internas com 
massa PVA - 02 demãos  

m²      1.321,54  
12,16 

                    
15,31  

              
20.235,25  

11.2 C1208 SEINFRA 
Emassamento de lajes internas com 
massa PVA - 02 demãos  

m²      1.531,13  
12,16 

                    
15,31  

              
23.444,47  
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11.3 88489 SINAPI 
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre 
paredes internas e externas 

m²      4.060,78  
                    

10,10  
                    
12,72  

              
51.644,68  

11.4 88486 SINAPI 
Pintura em latex PVA 02 demãos sobre 
lajes internas e externas  

m²      1.531,13  
                      

8,90  
                    
11,21  

              
17.159,19  

11.5 74065/1 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético 02 demãos 
em roda meio de madeira 

m²           55,84  
                    

18,69  
                    
23,53  

                
1.314,16  

11.6 73924/2 SINAPI 
Pintura em esmalte acetinado 02 demãos 
para portão 

m²           21,60  
                    

20,92  
                    
26,34  

                   
569,00  

11.7 74065/1 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético 02 demãos 
em porta de madeira 

m²         229,68  
                    

18,69  
                    
23,53  

                
5.405,39  

            Subtotal   
            
119.772,14  

         

12. 
    

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS         
              
67.554,33  

12.1 89401 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive 
conexões 

m         150,00  
                      

5,17  
                      
6,51  

                   
976,51  

12.2 89446 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive 
conexões 

m         135,30  
                      

3,23  
                      
4,07  

                   
550,29  

12.3 89447 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive 
conexões 

m           29,00  
                      

6,80  
                      
8,56  

                   
248,31  

12.4 89448 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive 
conexões 

m           98,00  
                      

9,75  
                    
12,28  

                
1.203,17  

12.5 89449 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive 
conexões 

m           80,35  
                    

11,22  
                    
14,13  

                
1.135,20  

12.6 89450 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive 
conexões 

m           91,30  
                    

18,47  
                    
23,26  

                
2.123,40  

12.7 89383 SINAPI 
Adaptador de PVC com bolsa e rosca 
25mm x 3/4" 

un           63,00  
                      

4,45  
                      
5,60  

                   
353,02  

12.8 89596 SINAPI 
Adaptador de PVC com bolsa e rosca 
50mm x 1.1/2" 

un           39,00  
                      

7,17  
                      
9,03  

                   
352,11  
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12.9 89362 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm un           58,00  
                      

5,88  
                      
7,40  

                   
429,44  

12.10 89413 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un             7,00  
                      

5,78  
                      
7,28  

                    
50,95  

12.11 89497 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm un             8,00  
                      

7,58  
                      
9,54  

                    
76,36  

12.12 89501 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm un           23,00  
                      

9,11  
                    
11,47  

                   
263,84  

12.13 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un             1,00  
                    

23,50  
                    
29,59  

                    
29,59  

12.14 89513 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm un             4,00  
                    

73,09  
                    
92,03  

                   
368,14  

12.15 89400 SINAPI 
Te PVC soldavel com rosca agua fria 
25mmX25mmX32mm 

un             8,00  
                    

13,18  
                    
16,60  

                   
132,77  

12.16 89624 SINAPI 
Te PVC soldavel com rosca agua fria 
40mmX25mmX25mm 

un             3,00  
                    

12,52  
                    
15,77  

                    
47,30  

12.17 89624 SINAPI 
Te PVC soldavel com rosca agua fria 
40mmX40mmX32mm 

un             3,00  
                    

12,52  
                    
15,77  

                    
47,30  

12.18 89627 SINAPI 
Te PVC soldavel com rosca agua fria 
50mmX50mmX25mm 

un             5,00  
                    

13,44  
                    
16,92  

                    
84,62  

12.19 89630 SINAPI 
Te PVC soldavel com rosca agua fria 
60mmX60mmX50mm 

un             1,00  
                    

47,59  
                    
59,93  

                    
59,93  

12.20 89630 SINAPI 
Te PVC soldavel com rosca agua fria 
75mmX75mmX60mm 

un             9,00  
                    

47,59  
                    
59,93  

                   
539,33  

12.21 89395 SINAPI Te PVC soldável agua fria 25mm un           32,00  
                      

8,21  
                    
10,34  

                   
330,82  

12.22 89623 SINAPI Te PVC soldável agua fria 40mm un             1,00  
                    

11,82  
                    
14,88  

                    
14,88  

12.23 89625 SINAPI Te PVC soldável agua fria 50mm un             5,00  
                    

14,25  
                    
17,94  

                    
89,72  

12.24 89629 SINAPI Te PVC soldável agua fria 75mm un             2,00  
                    

55,01  
                    
69,27  

                   
138,54  
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12.25 89985 SINAPI Registro de pressao com canopla Ø 3/4" un             9,00  
                    

51,45  
                    
64,79  

                   
583,07  

12.26 94497 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" un           34,00  
                    

75,26  
                    
94,77  

                
3.222,09  

12.27 COTAÇAO MERCADO 
Caixa dágua metálica completa de 
15.000l, inclusive base conforme projeto 

un             1,00  
              

27.857,42  
              
35.078,06  

              
35.078,06  

12.28 COTAÇAO MERCADO 
Caixa dágua enterrada de 
concreto15.000l, conforme projeto 

un             1,00  
              

15.109,26  
              
19.025,58  

              
19.025,58  

            Subtotal   
              
67.554,33  

         

13. 
    

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E 
DRENAGEM PLUVIAL 

        
            
134.668,38  

13.1 89711 SINAPI 
Tubo de PVC Série Normal 40mm, 
fornecimento e instalação 

m         119,40  
                    

12,11  
                    
15,25  

                
1.820,72  

13.2 89712 SINAPI 
Tubo de PVC Série Normal 50mm , 
fornecimento e instalação 

m           90,00  
                    

17,75  
                    
22,35  

                
2.011,57  

13.3 89713 SINAPI 
Tubo de PVC Série Normal 75mm , 
fornecimento e instalação 

m         112,50  
                    

27,09  
                    
34,11  

                
3.837,57  

13.4 89714 SINAPI 
Tubo de PVC Série Normal 100mm, 
fornecimento e instalação 

m         358,60  
                    

35,08  
                    
44,17  

              
15.840,34  

13.5 89849 SINAPI 
Tubo de PVC Série Normal 150mm , 
fornecimento e instalação 

m           53,00  
                    

32,88  
                    
41,40  

                
2.194,33  

13.6 90711 SINAPI 
Tubo de PVC Série Normal 200mm , 
fornecimento e instalação 

m           45,00  
                    

68,65  
                    
86,44  

                
3.889,98  

13.7 90712 SINAPI 
Tubo de PVC Série Normal 250mm , 
fornecimento e instalação 

m           33,00  
                   

113,63  
                   
143,08  

                
4.721,74  

13.8 90713 SINAPI 
Tubo de PVC Série Normal 300mm , 
fornecimento e instalação 

m           60,00  
                   

180,26  
                   
226,98  

              
13.619,00  

13.9 89726 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 40 mm un           26,00  
                      

4,75  
                      
5,98  

                   
155,51  
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13.10 89732 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 50 mm un           14,00  
                      

6,97  
                      
8,78  

                   
122,87  

13.11 89739 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 75 mm un             2,00  
                    

11,54  
                    
14,53  

                    
29,06  

13.12 89724 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 40 mm un           70,00  
                      

6,03  
                      
7,59  

                   
531,51  

13.13 89801 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 50 mm un           36,00  
                      

3,91  
                      
4,92  

                   
177,24  

13.14 89737 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 75 mm un             4,00  
                    

11,11  
                    
13,99  

                    
55,96  

13.15 89744 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 100 mm un           15,00  
                    

14,52  
                    
18,28  

                   
274,25  

13.16 89783 SINAPI Junção PVC esgoto 40 mm un             3,00  
                      

7,55  
                      
9,51  

                    
28,52  

13.17 89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 mm un           19,00  
                    

12,45  
                    
15,68  

                   
297,86  

13.18 89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 mm un             4,00  
                    

19,95  
                    
25,12  

                   
100,48  

13.19 89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 x 40 mm un             2,00  
                    

12,45  
                    
15,68  

                    
31,35  

13.20 89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 x 50 mm un           16,00  
                    

19,95  
                    
25,12  

                   
401,94  

13.21 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 50 mm un           13,00  
                    

26,28  
                    
33,09  

                   
430,19  

13.22 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 75 mm un             3,00  
                    

26,28  
                    
33,09  

                    
99,28  

13.23 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 100 mm un             8,00  
                    

26,28  
                    
33,09  

                   
264,73  

13.24 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un             7,00  
                    

24,42  
                    
30,75  

                   
215,25  

13.25 89708 SINAPI Caixa Sifonada 150x185x75mm un           10,00  
                    

57,99  
                    
73,02  

                   
730,21  
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13.26 72285 SINAPI Caixa de areia 60x60cm un             3,00  
                    

71,16  
                    
89,60  

                   
268,81  

13.27 72285 SINAPI Caixa de areia 80x80cm un             7,00  
                    

71,16  
                    
89,60  

                   
627,23  

13.28 89710 SINAPI Ralo Seco PVC 100x100mm un           25,00  
                      

9,47  
                    
11,92  

                   
298,12  

13.29 C3738 SEINFRA 
Terminal de Ventilação Série Normal 
50mm 

un             3,00  
                    

45,58  
                    
57,39  

                   
172,18  

13.30 74166/001 SINAPI Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm un           41,00  
                   

167,03  
                   
210,32  

                
8.623,29  

13.31 98080 SINAPI Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m un             3,00  
                

6.170,72  
                
7.770,17  

              
23.310,51  

13.32 C2832 SEINFRA Fossa séptica - capacidade 7.500 l un             1,00  
                

3.234,25  
                
4.072,57  

                
4.072,57  

13.33 C4026 SEINFRA 
Canaleta de concreto 20cm x 20cm com 
tampa com grelha de alumínio 

m         254,20  
                   

141,88  
                   
178,66  

              
45.414,18  

            Subtotal   
            
134.668,38  

         

14. 
    

LOUÇAS E METAIS         
              
61.619,18  

14.1 38189 SINAPI 
Ducha Higiênica com registro e derivação 
Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 
equivalente 

un             8,00  
                   

155,24  
                   
195,48  

                
1.563,83  

14.2 86888 SINAPI 
Bacia Sanitária Convencional Izy, cor 
Branco Gelo, código P.11, DECA, ou 
equivalente 

un           11,00  
                   

320,09  
                   
403,06  

                
4.433,63  

14.3 40729 SINAPI 

Válvula de descarga: Base Hydra Max, 
código 4550.404 e acabamento Hydra 
Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, 
acabamento cromado, DECA ou 
equivalente 

un           11,00  
                   

216,02  
                   
272,01  

                
2.992,14  
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14.4 C4635 SEINFRA 

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha 
Conforto com abertura, cor Branco Gelo, 
código: P.51,  DECA, ou equivalente p/ de 
descarga, com acessórios, bolsa de 
borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalacao 

un             8,00  
                   

915,98  
                
1.153,40  

                
9.227,22  

14.5 377 SINAPI Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA un           11,00  
                    

19,99  
                    
25,17  

                   
276,89  

14.6 74234/1 SINAPI 
Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, 
codigo M715, Deca ou equivalente 

un             6,00  
                   

411,03  
                   
517,57  

                
3.105,41  

14.7 86942 SINAPI 

Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco 
Gelo, código: L.915, DECA, ou 
equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e 
engate flexível cromados), exceto Torneira 

un             2,00  
                   

161,95  
                   
203,93  

                   
407,85  

14.8 86938 SINAPI 

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, 
código L.37, DECA, ou equivalente, em 
bancada  e complementos (válvula, sifao e 
engate flexível cromados), exceto torneira. 

un           22,00  
                   

240,77  
                   
303,18  

                
6.669,91  

14.9 86906 SINAPI 
Torneira para lavatório de mesa bica baixa 
Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente 

un           26,00  
                    

42,20  
                    
53,14  

                
1.381,59  

14.10 11703 SINAPI 
Papeleira Metálica Linha Izy, código 
2020.C37, DECA ou equivalente 

un             3,00  
                    

45,55  
                    
57,36  

                   
172,07  

14.11 36207 SINAPI 
Barra de apoio, Linha conforto, código 
2305.C, cor cromado, DECA ou 
equivalente 

un           18,00  
                   

340,02  
                   
428,15  

                
7.706,76  

14.12 COTAÇAO MERCADO 
Barra de apoio para lavatório " u ", Linha 
conforto, aço polido, DECA, ou equivalente 

un             2,00  
                   

159,90  
                   
201,35  

                   
402,69  

14.13 37400 SINAPI 
Dispenser Toalha Linha Excellence, 
código 7007, Melhoramentos ou 
equivalente. 

un           16,00  
                    

60,50  
                    
76,18  

                
1.218,91  

14.14 11758 SINAPI 
Saboneteira Linha Excellence, código 
7009, Melhoramentos ou equivalente 

un           20,00  
                    

58,11  
                    
73,17  

                
1.463,44  
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14.15 86920 SINAPI 
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, 
código TQ.03, DECA, ou equivalente, 
incluso torneira 

un             1,00  
                   

565,23  
                   
711,74  

                   
711,74  

14.16 86936 SINAPI 

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, 
básica aço inoxidável, com válvula, 
FRANKE, ou equivalente, com sifão em 
metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 
metal cromado tipo americana 
3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação 

un             8,00  
                   

291,20  
                   
366,68  

                
2.933,43  

14.17 86915 SINAPI 
Torneira para cozinha de mesa bica móvel 
Izy, código 1167.C37, DECA, ou 
equivalente 

un           10,00  
                    

71,01  
                    
89,42  

                   
894,16  

14.18 86936 SINAPI 

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – 
HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em 
metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 
metal cromado tipo americana 
3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação 

un             5,00  
                   

291,20  
                   
366,68  

                
1.833,40  

14.19 C2507 SEINFRA 
Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI 
ou equivalente 

un             2,00  
                   

146,18  
                   
184,07  

                   
368,14  

14.20 9535 SINAPI 

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com 
Mangueira plástica/desviador para duchas 
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  
ou equivalente  

un             9,00  
                    

72,05  
                    
90,73  

                   
816,53  

14.21 86915 SINAPI 
Torneira de parede de uso geral com bico 
para mangueira Izy, código 1153.C37, 
DECA, ou equivalente 

un             6,00  
                    

71,01  
                    
89,42  

                   
536,49  

14.22 C4642 SEINFRA 

Assento Poliéster com abertura frontal 
Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco 
Gelo,c código AP.52, DECA, ou 
equivalente 

un             8,00  
                   

552,59  
                   
695,82  

                
5.566,57  
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14.23 86881 SINAPI Sifão cromado para lavatorio L76  un             2,00  
                   

118,35  
                   
149,03  

                   
298,05  

14.24 86942 SINAPI 

Lavatório de canto suspenso com mesa, 
cor Branco Gelo, código: L76 DECA, ou 
equivalente,sem coluna,(válvula, sifao e 
engate flexível cromados), exceto Torneira 

un             2,00  
                   

161,95  
                   
203,93  

                   
407,85  

14.25 COTAÇAO MERCADO 
Barra de apoio para box em "L" Linha 
conforto, aço polido, código: 2335 I.ESC, 
DECA ou equivalente. 

un             2,00  
                   

390,00  
                   
491,09  

                   
982,18  

14.26 COTAÇAO MERCADO 
Cadeira articulada para banho, Linha 
conforto, código: 2355 E.BR DECA ou 
equivalente. 

un             2,00  
                

1.476,70  
                
1.859,46  

                
3.718,92  

14.27 COTAÇAO MERCADO 

Dispenser em ABS de alta resistência para 
papel higiênico em rolo, cor branca, 
código: 30175768, Kimberly Clark ou 
equivalente. 

un           16,00  
                    

42,90  
                    
54,02  

                   
864,31  

14.28 86914 SINAPI 

Torneira de parede de uso geral com 
arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou 
equivalente para jardim ou tanque, padrao 
alto 

un             2,00  
                    

32,56  
                    
41,00  

                    
82,00  

14.29 89985 SINAPI 
Acabamento para registro pequeno linha 
Izy, código 1155.C37 

un             9,00  
                    

51,45  
                    
64,79  

                   
583,07  

            Subtotal   
              
61.619,18  

         

15. 
    

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL         
                
1.725,15  

15.1 92688 SINAPI 
Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", 
fornecimento e instalação 

m             7,00  
                    

22,81  
                    
28,72  

                   
201,06  

15.2 93101 SINAPI Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" un             2,00  
                    

20,75  
                    
26,13  

                    
52,26  
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15.3 COTAÇAO MERCADO Fita anticorrosiva m             7,00  
                    

21,19  
                    
26,68  

                   
186,78  

15.4 COTAÇAO MERCADO Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un             6,00  
                    

86,00  
                   
108,29  

                   
649,75  

15.5 COTAÇAO MERCADO Registro 1º Estágio c/ manômetro un             1,00  
                    

41,10  
                    
51,75  

                    
51,75  

15.6 COTAÇAO MERCADO Registro 2º Estágio c/ manômetro un             1,00  
                    

47,50  
                    
59,81  

                    
59,81  

15.7 COTAÇAO MERCADO Registro do Regulador un             4,00  
                    

52,77  
                    
66,45  

                   
265,80  

15.8 85120 SINAPI Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi un             1,00  
                   

111,25  
                   
140,09  

                   
140,09  

15.9 1665 SEINFRA 
Placa de sinalização em pvc cod 01 - 
(500x300) Proibido fumar 

un             2,00  
                    

23,40  
                    
29,47  

                    
58,93  

15.10 1665 SEINFRA 
Placa de sinalização em pvc cod 06 - 
(500x300)  Perigo Inflamável 

un             2,00  
                    

23,40  
                    
29,47  

                    
58,93  

            Subtotal   
                
1.725,15  

         

16. 
    

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNCIO 

        
              
21.410,24  

16.1 83635 SINAPI Extintor PQS - 6KG un           13,00  
                   

185,69  
                   
233,82  

                
3.039,67  

16.2 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m²           13,00  
                    

25,90  
                    
32,61  

                   
423,97  

16.3 C4394 SEINFRA 
Luminária de emergência de 31 Leds 
autonomia minima de 1 hora 

un           49,00  
                   

268,42  
                   
337,99  

              
16.561,73  

16.4 1665 SEINFRA 
Placa de sinalização em pvc cod 13 - 
(316x158) Saída de emergência 

un           31,00  
                    

23,40  
                    
29,47  

                   
913,42  

16.5 1665 SEINFRA 
Placa de sinalização em pvc cod 17 - 
(316x158) Mensagem "Saída" 

un             3,00  
                    

23,40  
                    
29,47  

                    
88,40  
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16.6 1665 SEINFRA 
Placa de sinalização em pvc cod 23 - 
(300x300) Extintor de Incêndio 

un           13,00  
                    

23,40  
                    
29,47  

                   
383,05  

            Subtotal   
              
21.410,24  

         

17. 
    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 220V 

        
            
273.382,76  

17.1     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO                  -          

17.1.1 74131/4 SINAPI 

Quadro de distribuição de sobrepor, sem 
barramento, para 6 disjuntores padrão 
europeu (linha branca), exclusive 
disjuntores 

un             4,00  
                   

337,19  
                   
424,59  

                
1.698,36  

17.1.2 74131/4 SINAPI 

Quadro de distribuição de sobrepor, sem 
barramento, para 10 disjuntores padrão 
europeu (linha branca), exclusive 
disjuntores 

un             1,00  
                   

337,19  
                   
424,59  

                   
424,59  

17.1.3 74131/4 SINAPI 

Quadro de distribuição de sobrepor, sem 
barramento, para 12 disjuntores padrão 
europeu (linha branca), exclusive 
disjuntores 

un             2,00  
                   

337,19  
                   
424,59  

                   
849,18  

17.1.4 74131/4 SINAPI 

Quadro de distribuição de sobrepor, sem 
barramento, para 15 disjuntores padrão 
europeu (linha branca), exclusive 
disjuntores 

un             2,00  
                   

337,19  
                   
424,59  

                   
849,18  

17.1.5 74131/4 SINAPI 

Quadro de distribuição de sobrepor, sem 
barramento, para 18 disjuntores padrão 
europeu (linha branca), exclusive 
disjuntores 

un             1,00  
                   

337,19  
                   
424,59  

                   
424,59  

17.1.6 74130/1 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico monofasico 15 
A, padrão DIN (linha branca) 

un           19,00  
                    

13,43  
                    
16,91  

                   
321,31  
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17.1.7 74130/1 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico monofasico 20 
A, padrão DIN (linha branca) 

un           31,00  
                    

13,43  
                    
16,91  

                   
524,24  

17.1.8 74130/4 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, 
padrão DIN (linha branca) 

un           14,00  
                    

13,43  
                    
16,91  

                   
236,75  

17.1.9 74130/1 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico monofasico 25 
A, padrão DIN (linha branca) 

un           18,00  
                    

13,43  
                    
16,91  

                   
304,40  

17.1.10 74130/4 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A, 
padrão DIN (linha branca) 

un             6,00  
                    

87,92  
                   
110,71  

                   
664,25  

17.1.11 74130/6 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A, 
padrão DIN (linha branca) 

un             1,00  
                   

345,15  
                   
434,61  

                   
434,61  

17.2     ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                  -          

17.2.1 91852 SINAPI 
Eletroduto PVC flexivel, Ø25mm (DN 1"), 
fornecimento e instalação 

m         420,00  
                      
5,35  

                      
6,74  

                
2.829,42  

17.2.2 91854 SINAPI 
Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN  1 
1/4"), fornecimento e instalação 

m      1.754,92  
                      
5,92  

                      
7,45  

              
13.081,99  

17.2.3 91856 SINAPI 
Eletroduto PVC flexivel, Ø40mm (DN  1 
1/2"), fornecimento e instalação 

m         428,00  
                      
7,58  

                      
9,54  

                
4.085,15  

17.2.4 91872 SINAPI 
Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm 
(DN 1"), fornecimento e instalação 

m         348,25  
                    
10,36  

                    
13,05  

                
4.543,03  

17.2.5 93009 SINAPI 
Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm 
(DN 2"), fornecimento e instalação 

m         325,00  
                    
15,25  

                    
19,20  

                
6.240,91  

17.2.6 93011 SINAPI 
Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm 
(DN 3"), fornecimento e instalação 

m         122,50  
                    
25,90  

                    
32,61  

                
3.995,13  

17.2.7 C1163 SEINFRA 
Perfilado metalico liso 25x25m com 
suporte e fixação 

m           26,70  
36,11 

                    
45,47  

                
1.214,04  

17.2.8 C1165 SEINFRA 
Perfilado metalico liso 35x38mm com 
suporte e fixação 

m         235,15  
                    

41,01  
                    
51,64  

              
12.143,10  

17.2.9 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30 com tampa un           20,00  
                   

137,49  
                   
173,13  

                
3.462,55  

17.2.10 39766 SINAPI 
Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 
cm em chapa metálica 

un           16,00  
                    

44,64  
                    
56,21  

                   
899,37  
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17.2.11 91940 SINAPI 
Caixa de passagem PVC 4x2" - 
fornecimento e instalação 

un         302,00  
                      

9,69  
                    
12,20  

                
3.684,90  

17.2.12 91943 SINAPI 
Caixa de passagem PVC 4x4" - 
fornecimento e instalação 

un           13,00  
                    

12,60  
                    
15,87  

                   
206,26  

17.2.13 92866 SINAPI 
Caixa metalica hexagonal para arandela 
3x3" 

un             2,00  
                      

5,57  
                      
7,01  

                    
14,03  

17.2.14 92865 SINAPI 
Caixa de passagem de ferro esmaltada 
octogonal 4" dupla 

un         161,00  
                      

6,65  
                      
8,37  

                
1.348,16  

17.2.15 91937 SINAPI Caixa de passagem PVC 3" octogonal un           22,00  
                      

7,48  
                      
9,42  

                   
207,21  

17.2.16 95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" m         163,00  
                    

16,52  
                    
20,80  

                
3.390,72  

17.2.17 93358 SINAPI 
Escavação manual de valas em 1ª cat 
para tubulação 

m³           47,00  
                    

55,77  
                    
70,23  

                
3.300,60  

17.3     CABOS E FIOS (CONDUTORES)                  -          

17.3.1 91926 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, 
não propagador de chamas, classe de 
tensão 750V, encordoamento classe 5, 
flexível, com as seguintes seções 
nominais: #2,5 mm² 

m      5.077,00  
                      

2,85  
                      
3,59  

              
18.219,93  

17.3.2 91928 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, 
não propagador de chamas, classe de 
tensão 750V, encordoamento classe 5, 
flexível, com as seguintes seções 
nominais: #4 mm² 

m         411,00  
                      

4,66  
                      
5,87  

                
2.411,70  

17.3.3 91930 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, 
não propagador de chamas, classe de 
tensão 750V, encordoamento classe 5, 
flexível, com as seguintes seções 

m         782,00  
                      

6,40  
                      
8,06  

                
6.302,04  
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nominais: #6 mm² 

17.3.4 91932 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, 
não propagador de chamas, classe de 
tensão 750V, encordoamento classe 5, 
flexível, com as seguintes seções 
nominais: #10 mm² 

m         326,00  
                    

10,58  
                    
13,32  

                
4.343,08  

17.3.5 92989 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, 
não propagador de chamas, classe de 
tensão 750V, encordoamento classe 5, 
flexível, com as seguintes seções 
nominais: #70 mm² 

m         285,00  
                    

52,25  
                    
65,79  

              
18.751,06  

17.3.6 C0560 SEINFRA Cabo CCE-50 2 pares m             5,54  
6,28 

                      
7,91  

                    
43,81  

17.3.7 C0543 SEINFRA Cabo UTP cstegoria 5 m      1.870,85  
                    

10,04  
                    
12,64  

              
23.651,97  

17.3.8 C0544 SEINFRA Cabo coaxial m         288,90  
                      

9,58  
                    
12,06  

                
3.485,04  

17.4     ILUMINAÇÃO E TOMADAS                  -          

17.4.1 92000 SINAPI 
Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor 
branca, completa 

un         187,00  
                    

23,29  
                    
29,33  

                
5.484,11  

17.4.2 92001 SINAPI 
Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor 
branca, completa 

un             9,00  
                    

25,76  
                    
32,44  

                   
291,93  

17.4.3 92008 SINAPI 
Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, 
cor branca, completa 

un           44,00  
                    

37,54  
                    
47,27  

                
2.079,90  

17.4.4 92008 SINAPI Tomada dupla para piso un             3,00  
                    

37,54  
                    
47,27  

                   
141,81  

17.4.5 92023 SINAPI Interruptor simples 10 A, completa un           19,00                                                             
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38,42  48,38  919,19  

17.4.6 91961 SINAPI 
Interruptor duas seções 10A por seção, 
completa 

un             6,00  
                    

44,63  
                    
56,20  

                   
337,19  

17.4.7 91969 SINAPI 
Interruptor três seções 10A por seção, 
completa 

un             2,00  
                    

62,42  
                    
78,60  

                   
157,20  

17.4.8 91969 SINAPI Interruptor tree-way 10A, completa un           31,00  
                    

62,42  
                    
78,60  

                
2.436,58  

17.4.9 83465 SINAPI Interruptor for-way 10A, completa un             3,00  
                    

48,39  
                    
60,93  

                   
182,80  

17.4.10 92023 SINAPI 
Interruptor simples 10A conjugado com 
tomada simples 

un             2,00  
                    

38,42  
                    
48,38  

                    
96,76  

17.4.11 C4371 SEINFRA Arandela de uso ao tempo un           82,00  
                   

205,50  
                   
258,77  

              
21.218,78  

17.4.12 COTAÇAO MERCADO Conector de TV tipo F un           15,00  
                      

2,00  
                      
2,52  

                    
37,78  

17.4.13 73953/008 SINAPI Luminárias 2x32W completa un         166,00  
                   

162,26  
                   
204,32  

              
33.916,75  

17.4.14 97593 SINAPI 
Luminaria tipo Drops para 1 lampada 
flourescente 60W 

un             8,00  
                    

71,69  
                    
90,27  

                   
722,18  

17.4.15 C4791 SEINFRA 
Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 
lampada vapor de mercurio 250W 

un             4,00  
                

2.352,37  
                
2.962,10  

              
11.848,42  

17.4.16 C4371 SEINFRA Arandela de sobrepor un           22,00  
                   

205,50  
                   
258,77  

                
5.692,84  

17.4.17 C2045 SEINFRA 
Projetor de aluminio com lampada de 
vapor metálico de 150W - fornecimento e 
instalação 

un             4,00  
                   

341,05  
                   
429,45  

                
1.717,80  

17.4.18 C4958 SINAPI Poste de concreto un           40,00  
                   

672,31  
                   
846,57  

              
33.862,91  

17.4.19 72337 SINAPI Tomada modular RJ-45 categoria 6 un         110,00  
                    

26,36  
                    
33,19  

                
3.651,18  

            Subtotal   
            
273.382,76  
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18. 
    

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

        
              
97.210,98  

18.1 96989 SINAPI Para-raios tipo Franklin m             3,00  
                    

73,29  
                    
92,29  

                   
276,86  

18.2 26 SINAPI Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m           40,00  
                      

4,52  
                      
5,69  

                   
227,66  

18.3 73782/2 SINAPI 
Conector mini-bar em bronze estanhado 
Tel-583 

un           40,00  
                    

31,04  
                    
39,09  

                
1.563,42  

18.4 13395 CPU 
Caixa de equalização de potências 
200x200mm em aço com barramento 
Expessura  6 mm 

un             1,00  
                   

222,88  
                   
280,65  

                   
280,65  

18.5 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un           40,00  
                    

52,01  
                    
65,49  

                
2.619,64  

18.6 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m         920,00  
                    

32,74  
                    
41,23  

              
37.928,11  

18.7 96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m         886,00  
                    

41,59  
                    
52,37  

              
46.399,93  

18.8 83370 SINAPI 
Caixa de inspeção, PVC de 12", com 
tampa de aço galvanizado,conforme 
detalhe no projeto 

un           39,00  
                   

145,30  
                   
182,96  

                
7.135,51  

18.9 72263 SINAPI 
Conector  de bronze para haste de 5/8" e 
cabo de 50 mm² 

un           34,00  
                    

18,20  
                    
22,92  

                   
779,19  

            Subtotal   
              
97.210,98  

         

19. 
    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES         
            
117.676,32  

19.1 C0864 SEINFRA 
Conjunto de mastro para três bandeiras e 
pedestal 

un             2,00  
                

2.315,21  
                
2.915,31  

                
5.830,62  



  

 
 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
53 

Rua Sete de Setembro, 72- Centro – Afrânio -PE                                    Fone: (87) 3868-1054 

19.2 C4065 SEINFRA 
Bancada em granito cinza andorinha - 
espessura 2cm, conforme projeto 

m²           72,35  
                   

314,40  
                   
395,89  

              
28.642,82  

19.3 C4065 SEINFRA 
Prateleira, acabamento superior e banco 
em granito cinza andorinha - espessura 
2cm, conforme projeto 

m²           21,52  
                   

314,40  
                   
395,89  

                
8.519,61  

19.4 C1869 SEINFRA 
Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm 
espessura variável e pingadeira 

m         257,75  
                    

59,96  
                    
75,50  

              
19.460,55  

19.5 C1960 SEINFRA 
Portas para armário de cozinha em mdf 
com revestimento em fórmica conforme 
projeto  

m²           18,28  
                   

173,78  
                   
218,82  

                
4.000,10  

19.6 C2910 SEINFRA Prateleira de madeira m²           16,47  
                   

129,75  
                   
163,38  

                
2.690,89  

19.7 COTAÇAO MERCADO Bancos em concreto pré-moldado m²           41,92  
                   

195,00  
                   
245,54  

              
10.293,20  

19.8 C4529 SEINFRA 
Brise fixo com ligações de alumínio e 
lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de 
largura, cor terra cota.  

m²           57,00  
                   

532,76  
                   
670,85  

              
38.238,53  

            Subtotal   
            
117.676,32  

         

20. 
    

SERVIÇOS FINAIS         
                
7.891,07  

20.1 9537 SINAPI Limpeza geral m²      2.928,38  
                      

2,14  
                      
2,69  

                
7.891,07  

            Subtotal   
                
7.891,07  

         

            

Custo 
TOTAL 

com BDI 
incluso 

  
          

3.515.415,15  
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      Quadra para escola 12 Salas de Aula - 220V un             1,00                  604.814,42  

   
      

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  
PREÇO UNIT 

(SEM BDI) 

PREÇO 
UNIT 
(COM 
BDI) 

VALOR (R$) 

         

21.     SERVIÇOS PRELIMINARES          8.425,46 

21.1 74077/3 SINAPI 
Locação de construção de edificação com gabarito de 
madeira 

m²          986,17  
                      

4,85  
                      
6,11  

                6.022,66  

21.2 C2290 SEINFRA 
Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a 
cada 200m²) 

m            35,00  
                    

54,52  
                    
68,65  

                2.402,81  

            Subtotal   8.425,46 

         

22.     MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES         11.767,76 

22.1 96995 SINAPI 
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - 
arenoso (entre baldrames) 

m³          167,40  
                    

33,82  
                    
42,59  

                7.128,92  

22.2 93358 SINAPI 
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto 
rocha até h=1,50 m  

m³            43,58  
                    

55,77  
                    
70,23  

                3.060,43  

22.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas  m²            60,69  
                      

4,75  
                      
5,98  

                   363,00  

22.4 96995 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³            28,54  
                    

33,82  
                    
42,59  

                1.215,41  

            Subtotal   11.767,76 
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23.     FUNDAÇÕES          29.786,77 

23.1     CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES            

23.1.1 90877 SINAPI 
Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa 
(sem armação) 

m          154,00  
                    

39,69  
                    
49,98  

                7.696,56  

23.1.2 95241 SINAPI Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico m²            30,98  
                    

19,01  
                    
23,94  

                   741,58  

23.1.3 1344 SINAPI 
Forma de madeira comum para Fundações  - 
reaproveitamento 5X 

m²            37,37  
                    

39,59  
                    
49,85  

                1.862,96  

23.1.4 92917 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

m²            19,80  
                      

9,13  
                    
11,50  

                   227,63  

23.1.5 92921 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg          145,90  
                      

6,68  
                      
8,41  

                1.227,23  

23.1.6 92915 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg            73,91  
                    

10,51  
                    
13,23  

                   978,14  

23.1.7 92720 SINAPI 
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento 

m³             0,85  
                   

380,93  
                   
479,67  

                   407,72  

23.1.8 92725 SINAPI 
Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento. 

m³             3,97  
                   

363,20  
                   
457,34  

                1.815,65  

23.2     
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS 
BALDRAMES 

                  -          

23.2.1 1344 SINAPI 
Forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 
5X 

m²          137,40  
                    

39,59  
                    
49,85  

                6.849,63  

23.2.2 92917 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg          211,73  
                      

9,13  
                    
11,50  

                2.434,15  

23.2.3 92921 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg             6,45  
                      

6,68  
                      
8,41  

                    54,25  

23.2.4 92915 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg            90,18  
                    

10,51  
                    
13,23  

                1.193,46  
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23.2.5 92720 SINAPI 
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento 

m³             8,96  
                   

380,93  
                   
479,67  

                4.297,82  

            Subtotal   29.786,77 

         

24.     SUPERESTRUTURA          78.744,05 

24.1     CONCRETO ARMADO - PILARES           

24.1.1 92430 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa 
de madeira compensada plastificada com reaproveitamento 

m²            91,17  
                    

35,52  
                    
44,73  

                4.077,74  

24.1.2 92921 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg          405,64  
                      

6,68  
                      
8,41  

                3.412,02  

24.1.3 92915 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg          118,55  
                    

10,51  
                    
13,23  

                1.568,91  

24.1.4 92720 SINAPI 
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento 

m³             7,39  
                   

380,93  
                   
479,67  

                3.544,74  

24.2     CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO                   -          

24.2.1 92526 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento 

m²            44,58  
                    

16,17  
                    
20,36  

                   907,71  

24.2.2 6514 SINAPI Lastro de brita compactada,  espessura 5cm m³            44,58  
                    

91,64  
                   
115,39  

                5.144,22  

24.2.3 68053 SINAPI 
Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da 
quadra, espessura 150 micras 

m²          891,64  
                      

4,75  
                      
5,98  

                5.333,08  

24.2.4 85662 SINAPI 
Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 
15X15cm 

m²          891,64  
                    

11,33  
                    
14,27  

              12.720,79  

24.2.5 68333 SINAPI 
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas 
serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica 

m²          816,19  
                    

40,90  
                    
51,50  

              42.034,83  

            Subtotal   78.744,05 
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25. 
    

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 
(PAREDES) 

        42.924,78 

25.1     PAREDES           

25.1.1 87477 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  
(dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  

m²          331,76  
                    

31,55  
                    
39,73  

              13.180,08  

25.1.2 73937/1 SINAPI 
Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1)  - (10x40x40cm) 
assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) 

m²          140,70  
                   

104,04  
                   
131,01  

              18.432,71  

25.2     ARQUIBANCADA                   -          

25.2.1 87477 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  
(dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  

m²          109,04  
                    

31,55  
                    
39,73  

                4.331,91  

25.2.2 74202/2 SINAPI Laje pré-moldada para assentos e=13cm m²            83,42  
                    

66,45  
                    
83,67  

                6.980,07  

            Subtotal   42.924,78 

         

26.     SISTEMAS DE COBERTURA          307.032,91 

26.1 C4554 SEINFRA Cobertura em telha metálica trapezoidal m²          995,55  
                    

49,06  
                    
61,78  

              61.501,45  

26.2 75220 SINAPI Cumeeira para telha metalica trapezoidal m            37,64  
                    

38,91  
                    
49,00  

                1.844,19  

26.3 C4554 SEINFRA Telha metálica trapezoidal perfurada m²          296,02  
                    

49,06  
                    
61,78  

              18.287,04  

26.4 C4554 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal m²            28,56  
                    

49,06  
                    
61,78  

                1.764,33  

26.5 94231 SINAPI Rufo para telha metálica m            75,28                                                          2.853,26  
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30,10  37,90  

26.6 73970/2 SINAPI 
Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto 
espec.  

kg     22.594,80  
                      

7,76  
                      
9,77  

            220.782,65  

            Subtotal   307.032,91 

         

27.     IMPERMEABILIZAÇÀO          1.543,29 

27.1 74106/1 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, 
baldrames  

m²          137,40  
                      

8,92  
                    
11,23  

                1.543,29  

            Subtotal   1.543,29 

         

28.     REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS         37.994,35 

28.1 87879 SINAPI 
Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / 
areia) 

m²          670,52  
                      

2,73  
                      
3,44  

                2.304,99  

28.2 87535 SINAPI 
Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia), espessura 2cm 

m²          670,52  
                    

23,12  
                    
29,11  

              19.520,65  

28.3 C2121 SEINFRA 
Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), 
espessura 0,5 cm 

m²          670,52  
                    

19,15  
                    
24,11  

              16.168,70  

            Subtotal   37.994,35 

         

29.     PINTURA         41.396,58 

29.1 C1615 SEINFRA 
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e 
externas 

m²          670,52  
                    

16,30  
                    
20,52  

              13.762,40  

29.2 79460 SINAPI Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos m²          592,65  
                    

37,03  
                    
46,63  

              27.634,19  
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            Subtotal   41.396,58 

         

30.     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V         16.225,25 

30.1     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO           

30.1.1 74131/4 SINAPI 
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 
disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive 
disjuntores 

un             1,00  
                   

337,19  
                   
424,59  

                   424,59  

30.1.2 74130/4 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha 
branca) 

un             2,00  
                    

87,92  
                   
110,71  

                   221,42  

30.1.3 74130/1 SINAPI 
Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha 
branca) 

un             3,00  
                    

13,43  
                    
16,91  

                    50,73  

30.2     ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                   -          

30.2.1 91854 SINAPI 
Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN  1 1/4"), fornecimento e 
instalação 

m            80,00  
                      

5,92  
                      
7,45  

                   596,36  

30.2.2 91872 SINAPI 
Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive 
curvas 

m          144,00  
                    

10,36  
                    
13,05  

                1.878,52  

30.2.3 95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" un            34,00  
                    

16,52  
                    
20,80  

                   707,27  

30.3     CABOS E CONDUTORES                   -          

30.3.1 91926 SINAPI 
Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 
450/750V 

m          230,00  
                      

2,85  
                      
3,59  

                   825,41  

30.3.2 91930 SINAPI 
Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 
450/750V 

m            30,00  
                      

6,40  
                      
8,06  

                   241,77  

30.4     ILUMINAÇÃO E TOMADAS                   -          

30.4.1 83475 SINAPI Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W un            24,00  
                   

362,58  
                   
456,56  

              10.957,46  
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30.4.2 91996 SINAPI 
Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, 
fornecimento e instalação 

un            10,00  
                    

25,55  
                    
32,17  

                   321,73  

            Subtotal   16.225,25 

         

31. 
    

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

        14.932,30 

31.1 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un             6,00  
                    

52,01  
                    
65,49  

                   392,95  

31.2 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m          122,00  
                    

32,74  
                    
41,23  

                5.029,60  

31.3 96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m          158,00  
                    

41,59  
                    
52,37  

                8.274,48  

31.4 83370 SINAPI 
Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço 
galvanizado,conforme detalhe no projeto 

un             6,00  
                   

145,30  
                   
182,96  

                1.097,77  

31.5 72263 SINAPI Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un             6,00  
                    

18,20  
                    
22,92  

                   137,50  

            Subtotal   14.932,30 

         

32.     SERVIÇOS COMPLEMENTARES         11.383,51 

32.1 C1347 SEINFRA Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj             1,00  
                

2.144,85  
                
2.700,80  

                2.700,80  

32.2 C1349 SEINFRA Estrutura metálica de traves de futsal cj             1,00  
                   

882,35  
                
1.111,06  

                1.111,06  

32.3 C1351 SEINFRA Estrutura metálica p/ rede de voley cj             1,00  
                   

355,39  
                   
447,51  

                   447,51  

32.4 C4727 SEINFRA Gradil  pré-fabricado m²            26,37  
                   

214,55  
                   
270,16  

                7.124,16  

            Subtotal   11.383,51 
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33.     SERVIÇOS FINAIS         2.657,42 

33.1 9537 SINAPI Limpeza geral m²          986,17  
                      

2,14  
                      
2,69  

                2.657,42  

            Subtotal   2.657,42 

         

            
Custo 

TOTAL com 
BDI incluso 

  604.814,42 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

                

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                

1 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES + 
QUADRA 

        
61.977,73  1,50% 100,00%                       

        
   
61.977,73                        

2 
MOVIMENTO DE 
TERRAS + QUADRA 

        
78.552,74  1,91% 50% 50%                     

        
   
39.276,37     39.276,37                      

3 FUNDAÇÕES + QUADRA 
       

234.342,90  5,69%   40% 40% 20%                 

             93.737,16     93.737,16     46.868,58                  

4 
SUPERESTRUTURA + 
QUADRA 

       
411.264,34  9,98%   20% 40% 40%                 

             82.252,87    164.505,74    164.505,74                  

5 

SISTEMA DE VEDAÇÃO 
VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO + QUADRA 

       
191.001,79  4,64%       40% 30% 20% 10%           

                 76.400,72     57.300,54     38.200,36     19.100,18            

6 ESQUADRIAS 
       

354.326,14  8,60%         25% 25% 25% 25%         

                   88.581,53     88.581,53     88.581,53     88.581,53          

7 
SISTEMA DE 
COBERTURA + QUADRA 

       
828.918,09  20,12%               20% 20% 40% 20%   

                        165.783,62    165.783,62    331.567,23  
  
165.783,62    

8 
IMPERMEABILIZAÇÃO + 
QUADRA 

        
11.782,66  0,29%   40% 40% 20%                 
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               4.713,06       4.713,06       2.356,53                  

9 

REVESTIMENTOS 
INTERNOS E 
EXTERNOS + QUADRA 

       
426.090,69  10,34%           25% 25% 25% 25%       

                    106.522,67    106.522,67    106.522,67    106.522,67        

10 

SISTEMAS DE PISOS 
INTERNOS E 
EXTERNOS 

       
532.466,89  12,92%           20% 40% 20% 20%       

                    106.493,38    212.986,76    106.493,38    106.493,38        

11 PINTURAS + QUADRA 
       

161.168,72  3,91%               20% 50% 30%     

                         32.233,74     80.584,36     48.350,62      

12 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

        
67.554,33  1,64%         30% 30% 40%           

                   20.266,30     20.266,30     27.021,73            

13 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS E 
DRENAGEM PLUVIAL 

       
134.668,38  3,27%       30% 40% 30%             

                 40.400,52     53.867,35     40.400,52              

14 LOUÇAS E METAIS 
        

61.619,18  1,50%               10% 40% 50%     

                           6.161,92     24.647,67     30.809,59      

15 
INSTALAÇÃO DE GÁS 
COMBUSTÍVEL 

          
1.725,15  0,04%     50% 50%                 

                    862,58          862,58                  

16 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNCIO 

        
21.410,24  0,52%                 50% 50%     

                           10.705,12     10.705,12      

17 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 220V + 
QUADRA 

       
289.608,01  7,03%       10% 30% 20% 20% 20%         

                 28.960,80     86.882,40     57.921,60     57.921,60     57.921,60          

18 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS 

       
112.143,28  2,72%   10% 20% 30%             10% 30% 
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ATMOSFÉRICAS + 
QUADRA 

             11.214,33     22.428,66     33.642,98              
   
11.214,33  

  
33.642,98  

19 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES + 
QUADRA 

       
129.059,83  3,13%                   50% 30% 20% 

                             64.529,92  
   
38.717,95  

  
25.811,97  

20 
SERVIÇOS FINAIS + 
QUADRA 

        
10.548,49  0,26%                       100% 

                              
  
10.548,49  

                

Valores totais 
    
4.120.229,57    

  
101.254,10    231.193,79    286.247,19    393.998,44    306.898,12    458.386,36    512.134,47    563.698,46    494.736,82    485.962,48  

  
215.715,89  

  
70.003,44  

    
2,46% 5,61% 6,95% 9,56% 7,45% 11,13% 12,43% 13,68% 12,01% 11,79% 5,24% 1,70% 

    
2,46% 8,07% 15,02% 24,58% 32,03% 43,15% 55,58% 69,26% 81,27% 93,07% 98,30% 100,00% 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 

É vedada a inclusão no BDI do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido –  CSLL. 
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Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento 
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-

Plenário 

    
DEMONSTRATIVO BDI - SERVIÇOS 

    Item 1º Quartil 3º Quartil Adotado 

Administração Central 3,00 5,50 3,00 

Seguro + Garantia 0,80 1,00 0,80 

Riscos 0,97 1,27 0,97 

Despesas Financeiras 0,59 1,39 0,59 

Lucro 6,16 8,96 6,16 

Impostos (soma) 11,15 11,15 11,15 

PIS 0,65 0,65 0,65 

COFINS 3,00 3,00 3,00 

C.P.R.B. 4,50 4,50 4,50 

ISS  3,00 3,00 3,00 

    

    FÓRMULA 

    

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 
100 

    TOTAL DO BDI, APLICANDO-SE A FÓRMULA   25,92% 
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 Obra: Projeto Padrão FNDE - Escola 12 Salas de Aula + Quadra - Tensão 220V  

   

 Preço base: SINAPI Novembro/2018 com desoneração e SEINFRA 026.1  
   

 
Estado:   

 Pernambuco   BDI : 25,92 %  
   

 Planilha Orçamentária - RESUMO GERAL  
   

 
      

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR (R$) 

QUADRA 
VALOR (R$) 

ESCOLA 
TOTAL GERAL 

  

       
1. SERVIÇOS PRELIMINARES                  8.425,46                53.552,27                61.977,73  

  

       

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES               11.767,76                66.784,98                78.552,74  
  

       

3. FUNDAÇÕES                29.786,77              204.556,13              234.342,90  
  

       
4. SUPERESTRUTURA                78.744,05              332.520,30              411.264,34  

  

       

5. 
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES) 

              42.924,78              148.077,01              191.001,79  
  

       
6. ESQUADRIAS                          -                354.326,14              354.326,14  

  

       
7. SISTEMAS DE COBERTURA              307.032,91              521.885,18              828.918,09  

  

       
8. IMPERMEABILIZAÇÃO                  1.543,29                10.239,37                11.782,66  

  

       
9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS               37.994,35              388.096,34              426.090,69  

  

       

10. 
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO) 

                         -                532.466,89              532.466,89  
  

       

11. PINTURA               41.396,58              119.772,14              161.168,72  
  

       
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                          -                  67.554,33                67.554,33  

  

       

13. 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM 
PLUVIAL 

                         -                134.668,38              134.668,38  
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14. LOUÇAS E METAIS                          -                  61.619,18                61.619,18  
  

       
15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                          -                    1.725,15                  1.725,15  

  

       
16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO                          -                  21.410,24                21.410,24  

  

       

17. 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 
220V 

              16.225,25              273.382,76              289.608,01  
  

       

18. 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

              14.932,30                97.210,98              112.143,28  
  

       
19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES               11.383,51              117.676,32              129.059,83  

  

       
20. SERVIÇOS FINAIS                 2.657,42                  7.891,07                10.548,49  

  

       

                604.814,42  
          

3.515.415,15  
          

4.120.229,57    
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 ANEXO II 

 
 

 

 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 

O Referido, encontra-se no site do 
Município 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO 

 

 

 

REF. CONCORRENCIA NACIONAL  N.º 001/2019 – CPL 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 

COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada 

como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, 

não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. 

 

 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2019.   

 

 

   __________________________________ 

   Empresa e assinatura do responsável legal 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

a) Apresentar a presente declaração fora dos envelopes. 

b) Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério da 

Fazenda/Secretaria da Receita Federal, se for o caso 
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ANEXO IV 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

(PAPEL TIMBRADO) 

 

 

 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 

OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 

 

OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO NO 

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2019 - CN Nº. 001/2019. 

 

 

 

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que 

o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 

Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que 

atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 

econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as 

respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar 

Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer documentos 

indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

LOCAL E DATA 

ASSINATURA 

 

_______________________ , ____ de _______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome, Ass. E CNPJ 
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ANEXO VI – PLANTAS 
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ANEXO VII - Modelo Proposta 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

Ref.: Proposta de preços unitários conforme planilhas em anexo para os serviços 

previstos na Concorrência Nacional Nº 001/2019 

  

 

Prezados Senhores:  

 

 

Servimo-nos da presente, para encaminhar a nossa Proposta Financeira para 

execução dos serviços objeto da presente licitação que conforme quantidades das 

planilhas do Anexo I importou no preço por lote e total de 

R$_______________________(_________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________). Passamos a 

relacionar os preços unitários conforme planilhas em anexo.  

 

O prazo de val idade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da abertura 

da presente l ici tação, sendo que o prazo previsto para execução dos mesmos é 

de ___ (___) meses.  

 

 

Sem mais, subscrevo-me. 

EMPRESA 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 

 

Declaramos, em cumprimento ao disposto no subitem ____da Concorrência Nacional nº 001/ 

2019, que a empresa ________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 

__________________, representado pelo (a) Sr (a). ___________________________, CREA 

nº __________, devidamente qualificado (a) como seu representante legal para os fins da 

presente declaração, compareceu perante a Secretaria Municipal de Obras e Infraesstrutura, 

visitou os locais onde serão realizados os serviços e tomou conhecimento das condições e grau 

de dificuldade existente para a execução dos trabalhos, definidas no Edital e Anexos, que 

fazem parte desse procedimento licitatório. 

 

 

 

Afrânio – PE,  ....... de ...……………de 2019 

 

 

 

 

                               __________________________________________ 

Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrtura 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO IX – (MINUTA) 

 

                                                                    CONTRATO N.º ___/2019 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

AFRÂNIO-PE E A EMPRESA _______, NA 

FORMA ABAIXO: 

 

 

O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Cel. 

Clementino Coelho, nº 203, bairro Centro, Afrânio/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 

10.358.174/0001-84, através da Secretaria de Municipal de Educação, neste ato representado 

por sua Secretária, Sra. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RAMOS DE BARROS, 

brasileira, casada, Administradora, inscrito no CPF/MF sob o nº 457.433.634-04, portador da 

Cédula de Identidade nº 2.894802 SDS/PE residente e domiciliada na Rua Cel. Clementino 

Coelho, 304 A, Centro, Afrânio/PE, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a 

empresa ____, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ___ n.º __, bairro _____, na 

cidade de ____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ____, neste ato representado por ____, inscrito 

no CPF/MF sob o n.º ____, residente e domiciliado na cidade de ____, de ora em diante 

denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação em __/__/__ do resultado da 

CONCORRÊNCIA n.º 001/2019, com abertura em 03.04.2019, regida pela Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores e demais normas complementares pertinentes e pelas 

condições a seguir expostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

1.1 – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Concorrência Nacional nº 

001/2019 observados os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

2.1 – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia civil relativos 

à construção 01(uma) escola com 12 salas de aula, padrão FNDE, no município de Afrânio-PE, 

conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação e as especificações 

constantes nos: (ANEXO I) - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/MEMÓRIA DE CÁLCULO E 

COMPOSIÇÃO BDI, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS E (ANEXO II) - MEMORIAL 

DESCRITIVO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), que fazem parte integrante deste contrato, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 – A prestação dos serviços deverá ser executada de acordo com o objeto especificado na 

cláusula anterior do presente contrato e de acordo com os anexos contidos no Edital da 

Concorrência nº 001/2019, na Proposta de Preço da CONTRATADA e neste Contrato, sendo 

que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se constarem de proposta 

apresentada, por escrito, e aprovada pela CONTRATANTE. 

 

3.2 - O prazo para execução dos serviços será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados 

a partir da emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 



  

76 

 
 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 

 

4.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a 

partir da data de sua assinatura, podendo este ter seu prazo prorrogado, ou ser rescindido, se 

assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO DA  FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 

5.1 – Pela execução dos serviços especificados na Cláusula Segunda deste Contrato pagará o 

CONTRATANTE à CONTRATADA o valor global de R$ ___ (_______). 

 

5.2 – A efetivação do pagamento acontecerá de acordo com o seguinte fluxograma: 

a) A empresa CONTRATA deverá apresentar Boletim de Medição, Memorial de Cálculo e 

Relatório Fotográfico dos serviços executados; 

b) A partir de então, a CONTRATANTE terá um prazo de até 10 (dez) dias para análise 

técnica, ateste e solicitação de emissão de Nota Fiscal; 

c) Superada esta etapa, a empresa CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal e as 

Certidões necessária para receber o pagamento; 

d) O prazo para PAGAMENTO será até o 10º (décimo) dia do mês subsequente contado do 

atesto na nota fiscal/fatura pelo responsável da Secretaria de Infraestrutura e Obras.  
. 

5.3 – A Secretaria Municipal de Educação  encaminhará ao Setor Financeiro a solicitação 

de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 

 

5.4 - Não haverá atualização ou compensação financeira até que normas editadas pelo 

Governo Federal, Estadual e Municipal venham permiti-la. 

 

5.5 - Nenhum pagamento isentará a Contratada da responsabilidade pelos serviços 

executados ou implicará em sua aceitação. 

 

5.6 - O pagamento será efetuado somente após a comprovação e atestação da realização do 

serviço por parte da pessoa que for designada para o acompanhamento de fiscalização de sua 

execução, com o visto do titular da Secretaria Municipal de Educação.  

 

5.7 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor 

da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na solicitação da Administração e 

nas planilhas orçamentárias, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O 

valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 

 

5.8 - A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de pagamento, 

os seguintes documentos atualizados: 

 

I – Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta negativa 

de débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da 

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

referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), nos termos do artigo 1º 

da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014; 

 

II – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
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III - Certidão de quitação de Tributos estaduais com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

 

IV – Certidão de Regularidade com o FGTS; 

 

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

  

5.9 - O pagamento somente será efetuado em depósito bancário, na conta corrente da 

CONTRATADA, em nome da pessoa jurídica: Banco nº _____;Agência nº __; Conta Corrente 

nº ________________. 

 

5.10 – Na hipótese de renovação do contrato, o reajuste ocorrerá com base na 

variação do INCC –M (Índice Geral de Preços de Mercado), medido pela Fundação 

Getúlio Vargas, tendo como base o mês anterior ao da assinatura do contrato.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 

6.1 - Os preços unitários e globais contratuais para a execução dos serviços especificados no 

item 1 deste Edital, serão aqueles constantes das Planilhas de Orçamentos apresentadas pela 

Contratada. 

6.2 - Os preços remunerarão todas as despesas com a execução dos serviços, e devem 

compreender todos os custos com materiais, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e demais despesas, tais como as especificadas no Anexo III 

(Especificações Técnicas) deste Edital, constituindo-se, a qualquer título, a única e completa 

remuneração pela perfeita execução do Contrato. 

 

6.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

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

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

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

VP  =  Valor da parcela a ser paga. 

I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX/100)        I = (6/100)  I = 0,0001644 

        365                                       365 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

 

6.3.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota 

fiscal seguinte ao da ocorrência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 

7.1 – Se a Contratada deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de validade da 

proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no Edital e seus 
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anexos, a PMA-PE poderá optar pela convocação das demais proponentes, obedecida 

sucessivamente a ordem de classificação, ou pela realização de novo processo licitatório. 

 

7.2 - Mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal de Afrânio, poderão ser aplicadas as 

seguintes sanções administrativas, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

7.2.1 -  Por atraso injustificado: 

a) multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia, incidente sobre o valor da nota de empenho ou 

documento equivalente; 

b) multa de 0,6% ao dia, a partir do 31º dia de atraso, incidente sobre o valor da nota de 

empenho ou documento equivalente, sem prejuízo da rescisão do contrato a partir do 60º dia 

de atraso; 

7.2.2 - Por infração a cláusula contratual que não gere inexecução do contrato: 

a) multa de 5% sobre o valor da nota de empenho ou documento equivalente. 

7.2.3 -  Por inexecução total do contrato: 

a) advertência; 

b) multa de 20% sobre o valor total do contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 

empresa desde que ressarcidos os prejuízos sofridos pela Administração e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

7.2.4 - Multa de 20% por recusa injustificada em receber ou retirar a nota de empenho ou 

documento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação. 

7.3 - O prazo para apresentação de defesa encontra-se indicado no art. 87, §1º e §2º da Lei 

nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 - A Contratada deverá assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços e dos 

eventuais danos deles decorrentes, de acordo com as normas deste Edital, do Contrato a ser 

lavrado e demais documentos que o integram. 

 

8.2 - A Contratada assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e dimensionamento 

do pessoal e dos equipamentos necessários à correta execução dos serviços objeto do 

contrato. 
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8.3 - A Contratada será a única responsável pela segurança dos trabalhos de seus funcionários 

e pelos atos por eles praticados, devendo fornecer e exigir o uso de equipamentos de proteção 

individual, adequados a cada tipo de serviço. 

 

8.4 - A Contratada responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários, 

previdência social, seguros contra acidentes, e quaisquer outras implicações de natureza 

trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos dispositivos da CLT e legislação 

correlata. 

 

8.5 - A Contratada deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Segurança e Medicina 

do Trabalho e atender as demais normas legais. 

 

8.6 - A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir a dispensa, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, dos trabalhadores que não atenderem ao estabelecido neste item. 

 

8.6.1 - Se a dispensa der origem à ação na Justiça do Trabalho, a Prefeitura não arcará, em 

nenhum caso, com qualquer responsabilidade. 

 

8.7 - A Contratada será responsável pelo bom comportamento do seu pessoal no local dos 

serviços. 

 

8.8 - A Contratada será responsável pela manutenção da ordem e limpeza na execução dos 

serviços contratados. 

 

8.9 - A Contratada será integralmente responsável pela execução das tarefas de acordo com a 

determinação da Fiscalização.  

 

8.10 - A Contratada deverá prestar, sempre que solicitado, toda a orientação e demais 

esclarecimentos referentes à execução dos serviços aos funcionários da Prefeitura indicados 

pela Fiscalização. 

 

8.11 - A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

8.11.1 - O(s) profissional (is) indicado (s) pela Contratada para fins de comprovação de 

capacitação técnico-operacional na licitação, deverá(ão) participar da execução das obras e 

serviços, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou 

superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura. 

8.12 - Manter os prazos ajustados no Edital de Concorrência nº 001/2019 e firmados na 

proposta de preços; 

8.13 - Manter-se, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 

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

licitação; 

8.14 - Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando 

à disposição da Administração, sempre que for solicitado, pelo setor responsável, facultando o 

livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a 

qualquer título, em responsabilidade por parte da Administração; 
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8.15 - Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, assim 

como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos 

decorrentes da realização destes serviços, causados à CONTRATANTE ou a terceiros.  

8.16 - Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais, inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 

relacionadas com o cumprimento do presente Contrato; 

8.17 – A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao Secretário de Educação sobre 

eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independentemente de solicitação; 

8.18 - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer 

operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Afrânio; 

8.19 – Emitir Nota Fiscal referente a prestação dos serviços durante o mês de referência, para 

fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 

 

8.20 - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas 

com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, 

seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços 

objeto desta Licitação; 

 

8.21 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 

ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços. 

 

8.22 - Proceder à prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as 

normas e condições previstas no Edital de Concorrência Nacional nº 001/2019 e anexos, 

inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, 

respondendo civil e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 

 

8.23 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização da 

Secretaria de Educação na execução dos serviços contratados; 

 

8.24 - A CONTRATADA, deverá apresentar a Certidão de Registro da empresa e do(s) 

responsável (eis) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA do Estado onde está sendo executada a obra e(ou) serviço, para 

inicio da execução dos serviços.  
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

 

9.2 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento deste contrato; 

 

9.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

 

9.4 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no item 5.0 deste 

contrato. 
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9.5 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações contratuais. 

 

9.6 - Acompanhar e fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, visando o 

atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas devendo intervir quando 

necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento. 

 

9.7 - Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato, de acordo com as leis 

que regem a matéria. 

 

9.8 - Remunerar os serviços contratados na forma e nas condições pactuadas. 

 

9.9 - Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços, objeto da 

presente licitação. 

 

9.10 - A Prefeitura, através de notificação por escrito à Contratada, poderá solicitar, no prazo 

de 48 (quarenta e oito), o afastamento de qualquer empregado da mesma que não tenha 

comportamento adequado. Em caso de dispensa não caberá à Prefeitura qualquer 

responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial desta licitação a Administração poderá, garantindo o 

contraditório e a ampla defesa aplicar ao contratado as punições previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93 e alterações. 

 

10.2 – Ficará também sujeita às punições referidas neste item a licitante adjudicatária que se 

recusar, injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da ciência da notificação, por caracterizar da proposta vencedora. 

 

10.3 – A aplicação de penalidades não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

 

10.4 – Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, 

ser inscrito como Dívida Ativa do Município para cobrança judicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 – O acompanhamento e a fiscalização da execução desse contrato serão efetuados pelo 

(a) fiscal _____________________, Mat. _____, por intermédio de Portaria nº 

______________________, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

 

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 

correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências. 

 

II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo; 
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III – encaminhar à Secretaria de Finanças os documentos que relacionem as importâncias 

relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento. 

 

11.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

12.1 – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante 

recibo, o objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura da seguinte forma: 

 

a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo MUNICÍPIO, através de 

sua ASSESSORIA TÉCNICA, constituída pelo Secretário de Obras e Infraestrutura, que 

verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer 

conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da 

contratada, informando a conclusão dos serviços. 

 

b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da emissão do parecer conclusivo da ASSESSORIA TÉCNICA. Durante esse 

período a contratada terá sob sua responsabilidade, o perfeito funcionamento das instalações 

por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente 

reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de que trata a Cláusula 

Nona do presente contrato. 

 

c) O termo de recebimento definitivo será registrado na Secretaria de Educação. 

 

d) O termo de recebimento definitivo dos serviços não isenta a Contratada das 

responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

13.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Contrato 

serão provenientes da dotação orçamentária abaixo discriminada: 

 

Unidade Orçamentária: 0801 

Funcional: 12 361 1201 1893 0000 

Ficha: 647 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 

Fonte: 1.05.02 – Recurso Vinculado 

 

Nota de Empenho n.º _________ 

 

 

Unidade Orçamentária: 0801 

Funcional: 12 361 1201 1893 0000 

Ficha: 646 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 

Fonte: 0.01.02 – Recurso Próprio 

 

Nota de Empenho n.º _________ 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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14.1 – O contrato será rescindido, observada a ampla defesa, mediante devida notificação, 

sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, 

obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.  

  

14.2 – Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela Contratada, esta deverá 

notificar a Contratante, mediante documento protocolizado, devidamente fundamentado e 

comprovado.  

 

14.2.1 – A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, devendo a Contratada manter a execução do 

contrato pelo prazo necessário para a Administração efetuar nova contratação.  

  

14.3 - Será motivo de rescisão contratual, sem direito à indenização de qualquer espécie, por 

parte da empresa Contratada, se esta, além do previsto no artigo 78 da Lei 8.666/93:  

  

a) transferir, parcial ou totalmente, o Contrato a terceiros;  

  

b) executar trabalhos com imperícia técnica;  

  

c) requerer recuperação judicial ou extrajudicial;  

  

d) demonstrar incapacidade técnica, desaparelhamento ou má-fé;  

  

e) paralisar os serviços;  

  

f) tiver títulos protestados ou emitir cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 

caracterizem a insolvência. 

 

14.4 - A forma de rescisão do Contrato, bem como suas consequências, estão elencadas na 

legislação em vigor que rege este Contrato. 

 

14.5 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais 

e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando 

facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas 

previstas no art. 87, da Lei supra referida. 

 

14.6 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 

Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições 

contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 

todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

 

15.2 – Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei nº 8.666/93 e, alterações 

posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços 

apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de direito. 
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15.3 – Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por: todas as 

obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso 

envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, 

inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

17.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Afrânio, Estado de Pernambuco, como competente 

para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a 

outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser. 

 

E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento, 

na presença das testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma. 

 

Afrânio-PE, _____ de _____________ de 2019. 

 

 

____________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RAMOS DE BARROS 

CONTRATANTE 

 

 

__________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________________               

CPF/MF nº        

                                                    

__________________________________               

CPF/MF nº                                                           


