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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PREÇOS N" 015/2021

Processo Administrativo

no 3010.1608.165/2021

Obieto:
Contratação de empresa para a prestação dos
Serviços de Construção de Uma Escola de 06 Salas
com Quadra - Projeto Convencional Padrão FNDE -
ID SIMEC, no Povoado Angical, zona rural do
município de Pastos Bons-MA, RECURSOS:
Processo nO23400.004452/2020-13.

Vaior Máximo Estimado R$2.066.546,85 (Dois
miihôes, e sessenta e seis mii e quinhentos e

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Prazo de Execução: 10 (dez) meses.

Data da Abertura: 04 de outubro de 2021.

Av. Domingos Sertão. 100 • Sâo José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email; prefeitura_pasto8bons@hotmail.oom
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município membro do território da cidadania cerrado sul maranhense

unicef

Processo Administrativo 3010.1608.165/2021
TOMADA DE PREÇOS N.<3 015/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:04/10/2021

HORÁRIO: 10:00 HORAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N» 015/2021

A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, por intermédio da Comissão Permanente
^^de Licitação - GPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação
^na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 015/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, instaurada

por meio do Processo Administrativo n° 3010.1608.165/2021, devidamente autorizado pela
autoridade competente, regida pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, e demais legislações
pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital.

A sessão pública de realização do certame da presente TOMADA DE PREÇOS terá
início do dia 04 de outubro de 2021, às 10:00 horas, devendo os envelopes contendo os
Documentações de Habilitação e as Proposta de Preços para o objeto definido neste Edital e
respectivos Anexos serem entregues à CPL, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
localizada no prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida Domingos Sertão n°1.000. Bairro São
José- Centro - PASTOS BONS/MA - CEP 65.870-000, nesta cidade, nas dependências da
Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, onde será dado a abertura dos envelopes. O
procedimento licítatório obedecerá Integralmente às disposições da Lei n° 8.666/93 e suas

^alterações posteriores. Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
^pL47/2014, bem como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a esta Tomada de Preços e será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da CPL em
contrário.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação se destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a prestação dos Serviços
de Construção de Uma Escola de 06 Salas com Quadra - Projeto Convencional Padrão FNDE - ID SIMEC,
no Povoado Angical, zona rural do município de Pastos Bons-MA, RECURSOS: FNDE, Processo
nO2340Q.004452/2020-13, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I -
PROJETO BÁSICO, parte Integrante deste Edital.

1.2. O valor máximo total objeto desta licitação é de R$2.066.546,85 (dois milhões, e sessenta e seis mil
e quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
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1.3. Prazo de Execução: 10 (dez) meses.

2. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar as empresas cadastradas no ramo pertinente ao objeto desta licitação na
Comissão Permanente de Licitação - GPL, ou em outro órgão da Administração Pública Federal ou de
outros Estados ou, ainda, quando não seja cadastrado em nenhum órgão público, que atenda
perante a Comissão, até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos envelopes, a todas as
condições exigíveis para cadastramento na forma dos artigos 28 e 29, da Lei Federal n.° 8.666/93 e
ainda as exigências do seu artigo 32.

^  3. DOS IMPEDIMENTOS

3.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Licitação

3.1.1 Empresas que não atenderem às condições deste edital;

3.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;

3.1.3. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações
e/ou contratar por órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou Diário do
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão
participar as empresas suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações e/ou contratar
com a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA;

^8.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;

3.1.4.1. A vedação à participação de empresas que se apresentem constituídas sob a forma de
consórcio se justifica na medida em que nas contratações de bens e serviços comuns, perfeitamente
pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação
de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no
tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de
contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A
ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a
formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir
os requisitos de habilitação do editai. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o
número de participantes, admite a formação de consórcio.
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3.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -
MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresário, sócio, dirigente ou responsável
técnico;

3.1.6. Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

3.1.7. Empresas [incluindo empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou
qualquer outro(s) responsávei(eis), independente da denominação] que estão respondendo processo
judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a
fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha;

3.1.8. Empresas que possuam empresário, sócio{s), dlrigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou
qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação, com participação entre as

^^mesmas;

3.1.9. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

3.1.10. Empresas que não possuam endereço físico, bem como local e instalações adequados e
compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

3.1.10.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, visitar In loco, a(s) sede(s) da(s)
empresa(s) participante(s) deste certame, para fins de comprovação da existência de endereço físico,
bem como constatar que o local e Instalações são adequados e compatíveis para o exercício do ramo
de atividade. Havendo a referida visita, reserva-se a Comissão Permanente de Licitação fotografar a
área externa (fachada) e/ou área interna do imóvel onde está localizada a empresa.

3.1.11. Interessados que integrem, em seu quadro societário, familiar ou agente público que prestem
serviços ao Município de PASTOS BONS em cargo de comissão ou função de confiança, conforme
prevê o art. 7° do Decreto n^ 7.203, de 4 de junho de 2010.

^^.1.12. É vedada a participação, de forma direta ou indireta, de servidor ou dirigente do órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.

4.1.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar n° 123/06, após a classificação final dos preços
propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte.

4.1.2 - PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP.

4.1.3. Os licitantes que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei
Complementar no 123/2006, deverão, no ato do CREDENCIAMENTO entregar à Comissão
Permanente de Licitação, o TERMO DE OPÇÃO e DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante do Anexo VII, acompanhado do
documento comprobatório; certidão simplificada da junta comercial comprovando sua condição de
ME ou EPP.
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"A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar n° 123 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção
administrativa prevista no capitulo XIV deste Edital."

4.1.4. O empate supracitado será verificado na situação em que a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à
proposta mais bem classificada, ocasião na qual, proceder-se-á conforme disposto no item 4.1.5.

4.1.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto
no item 4.1.4, poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de preclusão, apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado e terá o prazo de 02 (dois) dias para a adequação da nova proposta de acordo
com o valor ofertado.

.1.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item 4.1.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida
no item 4.1.11, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

4.1.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 4.1.4., será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

4.1.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

4.1.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma
restrição.

4.1.10. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da

•documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.1.11. A não-regularizaçâo da documentação, no prazo previsto no sub-item 4.1.10, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei r\° 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. As empresas que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar credencial do seu representante à Comissão, que poderá ser formalizada por intermédio
de instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO III - Com firma
reconhecida da Assinatura), que deverá vir acompanhada de Declaração de Localização e
Funcionamento (COM FOTOS) que indique todos os dados pertinentes (endereço. Cidade, Estado,
CEP, ponto de referência e telefone), conforme modelo estabelecido no ANEXO X deste Edital

5.1.1. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO III - Com
firma reconhecida da Assinatura), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:

Av. Domingos Sertão. 100 • São José. CEP; 65.670-000 • Pastos Bons - MA« Email: prefe<tura_paslast>ons@hotmail.com
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a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou
ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidora;

b) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante da
empresa interessada.

5.2. O credenciamento será conferido pela Comissão a cada Sessão Pública realizada.

5.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 5.1. A falta desse documento
somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela representada

^^durante o processo licitatório.
5.4. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica dispensada do
credenciamento na forma de que trata o item 5.1, devendo comprovar esta qualidade através de
cópias dos documentos indicados nas alíneas do item 5.1.1., devendo apresentar junto aos
documentos que comprove sua condição devidamente acompanhada de Declaração de
Localização e Funcionamento (COM FOTOS) que indique todos os dados pertinentes (endereço,
Cidade, Estado, CEP, ponto de referência e telefone), conforme modelo estabelecido no ANEXO X
deste Edital

5.4. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um
mesmo representante para mais de uma empresa.

5.4.1, Somente poderão negociar e recorrer os llcitantes que estiverem presentes na sessão através
de representantes credenciados.

5.5. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.

As.6. A Declaração de Localização e Funcionamento (COM FOTOS), deverá ser entregue no ato
da abertura sessão, juntamente com os documentos necessários para qualificar representantes,
sejam procuradores, credenciados ou titulares, podendo serem feitas diligências nas informações
constantes na mesma, a fim de inibir empresas que não existem fisicamente, nem possuem sede,
evitando assim futuros transtorno a Administração na aquisição do objeto.

6. DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação no dia, hora e local citados
no preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte externa, além da razão
social e endereço, estejam escritos:

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

Avenida Domingos Sertão n^l.OOO, Bairro São José- CENTRO- CEP 65.870-000
PASTOS BONS - MA

TOMADA DE PREÇOS N.o 015/2021

Av. Domingos Sertão. 100 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: pref0injra_pastosbons@hotmail.com
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ENVELOPE N.o 01 "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"

6.1.2. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.

6.1.3. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos,
nenhum outro será recebido.

6.1.4. Não serão consideradas propostas apresentadas por, via postal, internet ou fac-símile.

7 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

7.1. Para os licitantes, inclusive as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, a
Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente
fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 5.2. deste Edital.

^.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeira procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta,
procedendo a sua habilitação ou inabilitação.

7.3 O envelope n.o 01 deverá conter, obrigatoriamente, em original ou cópia previamente
autenticada em cartório ou por servidor da CPL da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, a
documentação seguinte:

7.3.1 Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de PASTOS
BONS/MA, ou qualquer outro órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, obrigando-se a empresa a declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência
de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo do ANEXO IV.

7.4 RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA, será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:

^.4.1. Copia dos documentos pessoais dos sócios/empresário
7.4.2. Registro Comerciai, no caso de empresa individual;.

7.4.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais
administradores.

7.4.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

7.4.5. 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.

Av. Domingos Sertão. 100 • São José, CEP; 65.870-000 • Pastos Bons - MA* Emall: pfefeitura_p38t08bons@hotmail.com
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7.5 RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL. SOCIAL E TRABALHISTA, será comprovada
mediante a apresentação da seguinte documentação;

7.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.5.2 Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a Tributos Federais
e a Dívida Ativa da União, Inclusive contribuições previdendárias, nos termos da Portaria MF
PGFN/RFB 358 de 05/10/2014

7.5.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da lícitante, emitida até
10 (dez) meses antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a apresentação da:

i  • Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais.
•  Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Dívida Ativa

7.5.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, emitida
até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, relativos a:

•  ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.
•  TLF - Taxa de Localização e Funcionamento.

7.5.5 Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, comprovada
mediante a apresentação da:

«  Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

|7.5.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
'apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

7.6. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA, será comprovada mediante a
apresentação da seguinte documentação:

7.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (ano
2020), já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios.

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de
índice financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os valores
ali estabelecidos:

ILC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante
> 1,00

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Lonqo Prazo > 1,00

Av. Domingos Sertão. 100 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Emaii: prefeitura_pa8tos&ons@hotmait.com
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Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

7.6.1.1 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

7.6.1.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do iicitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
Iicitante, na forma da IN no 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1° de

^^gosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento
^^devidamente autenticado na Junta Comercial.

7.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida até 60
(sessenta) dias antes da data de recebimento dos envelopes.

7.7 RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS, será comprovada
mediante a apresentação da seguinte documentação:

7.7.1 Apresentação de Comprovação da empresa Iicitante de possuir, em seu quadro permanente,
profissional de nível superior, ENGENHEIRO CIVIL, legalmente habilitado e reconhecido pelo CREA
competente, devidamente registrado como responsável técnico na entidade competente, na data
prevista para abertura dos envelopes (devera constar na certidão do CREA da empresa em plena
^validade).
a) A comprovação do(s) vinculo(s) do(s) profissionai(is) indicado(s) pela Licitante que trata o item
7.7.1, devera ser feita, na forma da Lei, mediante copia autenticada da Carteira Profissional de
trabalho, copia do Estatuto ou Contrato Social, no caso de sócio ou diretor; ou contrato de trabalho
por tempo indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vinculo empregatício previsto na
legislação de regência da matéria.

a]Qualificação Técnico Operacional: Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado na entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados,
que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com
características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao
objeto desta licitação.

^ Qualificação Técnico Profissional: Comprovação de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um engenheiro civil e/ou
arquiteto, caso se enquadre, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica.
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expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidâo(ões) de Acervo Técnico - CAT,
que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com
características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao
objeto desta licitação.

cJCom a finalidade de comprovação técnica, poderá ser utilizado acervo técnico, de mais de um
profissional, desde que pertençam ao quadro técnico da empresa, devidamente reconhecidos
e registrados perante o Conselho Regional de Engenharia (CREA).

^ No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores
desses atestados serão inabilitados.

ej O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima,
não serão considerados pela Comissão Permanente de Licitação.

7.7.6 Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade em nome da licitante.

7.7.7 E>ecÍaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14
(quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de conformidade com o disposto no
art. 27, inciso V, da Lei n^ 8.666/93, conforme modelo do anexo III.

7.7.8 Declaração de elaboração independente de proposta conforme modelo disposto no Anexo
XI.

^7.8. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação.

7.9. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos
documentos exigidos para Habilitação, O Presidente e/ou Equipe de Apoio reserva-se o direito de
solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

7.10. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não
será devolvida à proponente.

7.11. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.

7.12. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

7.13. Serão aceitas somente cópias legíveis.
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7.14. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

7.15. Os documentos da habilitação deverão vir ordenados seqüencialmente e na forma do modelo
disposto no anexo VIII deste edital.

8-DA PROPOSTA

8.1. As licitantes deverão apresentar toda a Proposta de Preços no dia, hora e local citados no
preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte externa, além da razão social e

^endereço, estejam escritos:
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

Avenida Domingos Sertão n°1.000, Bairro São José- CENTRO- CEP 65.870-000
PASTOS BONS - MA

TOMADA DE PREÇOS 015/2021
ENVELOPE NO 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

8.2 - A Proposta de Preços devera ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da
licitante, em língua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
representante legal do licitante proponente, com o seguinte conteúdo:

a) Número da Tomada e o nome ou razão social do proponente, numero do CNPJ/MF, endereço^completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este ultimo se houver, para contato.
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, número do CPF e Carteira
de Identidade e cargo na empresa.

c) Descrição detalhada dos serviços.

d) Prego unitário GLOBAL e o global deverão ser expresso em Real, em algarismos e por extenso,
prevalecendo este ultimo em caso de divergente, com no máximo duas casas decimais apos a
virgula, sendo considerado fixo e irreajustável.

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.

f) PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Imediato (ate 03 dias), contados a partir
do recebimento da Nota de Pedido ou Empenho/Ordem de Execução de Serviços.

g) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado conforme

Av. Domingos Sertão, 100 • Sfio José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA* Email: prefdtura_pastosbons@hotmail-Com
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dispositivos da Lei Federal n® 8.666/93.

h) LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Sede do Município de PASTOS BONS/MA,
compreendendo bairros, centra e adjacências, devidamente indicados pela Administração no Projeto
que acompanha este Edital.

I) Carta - Proposta, no modelo do ANEXO II, do Edital, indicado em moeda corrente nacional,
expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias a execução completa
do objeto ora licitado;

J) Planilha Orçamentaria, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I) do Edital, com pregos
unitários, parciais e totais, obedecida a itenizaçao apresentada;

Composição de Custos Unitários, conforme itenizaçao da Planilha Orçamentaria, parte integrante
Wdo Projeto Básico (ANEXO I - PROJETO BÁSICO - PLANILHAS) do

Edital;

m) Planilha de Composição de Encargos Sociais, praticado pelo SINAPI - - SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, no Maranhão;

n) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I - PROJETO BÁSICO
- PLANILHAS) do Edital;

o) Composição analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) de acordo com a formula e
planilha abaixo;

** Formula: BDI - [(1/(1-

IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x

100, onde:

IMP- impostos incidentes sobre o
ADM = despesas administrativas (central e
DEF - despesas financeiras e sequros

RIS = riscos e imprevistos
I R = 1 1 irrn hri itn
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COMPOSIGAO DO BDl
ftPM - administração central
DEF = despesas financeiras e seguros

RIS = risco e imprevistos

LB = lucro bruto

IMP = impostos sobre faturamento*

ISS
PIS

:OFINS

BDI**

soma dos impostos (ISS, PIS,COFINS) ** formula

0.1) a licitante devera apresentar a composição e a memória de cálculo do BDI, conforme a formula;

0.2) a licitante que deixar de apresentar a composição e a memória de calculo do BDI, na forma
exigida n a alínea "o.l" tera sua proposta desclassificada;

0.3) o BDI ofertado pela licitante não poderá ser superior ao disposto no projeto.

8.3 PLANILHA DE PREÇOS DO PROPONENTE e CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO -
compatíveis com os serviços, onde estejam claramente determinados os prazos de execução de cada
etapa e seus respectivos desembolsos, devendo tais documentos conter as assinaturas dos
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (RT) (engenheiro civil e Geólogo) e os números de seus registros no
Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA, na forma do art. 14 da Lei no
5.194/66 e Resolução 282/83 do Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Arquitetura -
jCONFEA e assinado sob carimbo do REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA;

8.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento,
obrigando-se a empresa a substituir serviços ou a totalidade dos serviços no prazo máximo de 02
(duas) horas, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o
custo do transporte por conta da empresa contratada.

8.5 Agenda e Número da conta bancaria a que se creditara o pagamento do objeto licitado.

8.6 Quaisquer tributes, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos pregos, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os equipamentos serem fornecidos sem
quaisquer ônus adicionais.

8.7 A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Após a apresentação da Proposta de Pregos não caberá
desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro.
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8.8 Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da proposta,
as llcitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. A Prefeitura Municipal de PASTOS
BONS/MA poderá solicitar prorrogação da proposta por mais 60 (sessenta) dias antes de findo o
prazo de validade da proposta apresentada.

8.9 A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento
serão da exclusiva e da total responsabilidade da LIcitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

8.10 Não se considerado qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada.

8.11 Não se admitira Proposta que apresentar pregos global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os pregos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos

^Respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria
^^Licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

8.11 Os pregos propostos serão fixos e irreajustáveis,

8.13 O licitante que não mantiver sua Proposta ficara sujeito as penalidades estatielecidas neste
Edital.

9. DO PROCEDIMENTO/JULGAMENTO DOS ENVELOPES

9.1. O presente certame será processado e juigado de acordo com o procedimento estabelecido pelo
art. 43 da Lei n® 8.666/93 e alterações posteriores.

9.1.1. O Julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope n.o 01, contendo a documentação
relativa à habilitação dos concorrentes.

^9.1.1.1. No local, hora e dia designados no preâmbulo deste edital, na presença das llcitantes que
^^comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir o ato, a Comissão Permanente de Licitação

iniciará os trabalhos, examinando os envelopes documentação e proposta, os quais serão rubricados
pelos membros e licitantes, procedendo, a seguir, à abertura do envelope documentação;

9.1.1.2. Os documentos contidos nos envelopes "Habilitação" serão examinados e rubricados pelos
membros da Comissão, bem como, pelos proponentes.

9.1.1.3. Caso seja necessária a interrupção e/ou suspensão da sessão para análise, validação e
confirmação de certidões e/ou quaisquer averiguações ou diligências decorrentes de fatos
supervenientes, destacando-se estes, a visita in loco na sede das empresas licitantes participantes do
certame para fins de comprovação da existência de endereço físico, os autos do processo ficarão sob
a guarda da Comissão Permanente de Licitação - CPL, bem como o(s) envelope(s) "Proposta de
Preços", contendo o(s) preço(s) do objeto ora licitado da(s) empresa(s) lacrado(s) e inviolados. A
presidente da CPL designará nova data para a continuação dos trabalhos.
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9.1.1.4. Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope
"Habilitação", através da pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo inserida
em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será
assinada pelos membros da Comissão e empresas licitantes presentes.

9.1.1.5. O julgamento da documentação para habilitação das proponentes será realizado no dia
designado no preâmbulo deste edital. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a
sessão de abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa oficial
para conhecimento de todos os participantes.

9.1.1.6. Os envelopes proposta, das empresas inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, após
decorrido o prazo para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este, ou ainda se todas as
empresas licitantes desistirem de interpor recurso.

.1.1.7. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação,
serão destruídos, independentemente de notificação à interessada.

9.1.2. Critérios para iuloamento da documentação;

9.1.2.1. Serão inabilitadas na presente licitação as empresas licitantes, que:
9.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, ilegível, com rasuras,
cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva, bem como expedirem declarações falsas
ou em desacordo com este edital.

9.1.2.1.2. Não atenderem ou preencherem todas as condições exigidas no item 7 deste edital.
9.1.2.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a administração poderá fixar o prazo de 12
(doze) meses dias úteis para apresentação de nova documentação.

9.1.3. Abertura dos envelopes proposta:

9.1.3.1. Os envelopes proposta das proponentes habilitadas serão abertos no mesmo local
^fcmencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação pela Comissão

Permanente de Licitação, na mesma sessão, se houver desistência expressa de interposição de
recursos ou depois de decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os interpostos,
cuja data e horário será comunicada através do órgão de imprensa oficial.

9.1.3.2. Uma vez abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste edital e seus anexos.

9.1.3.3. Caso seja necessária a interrupção e/ou suspensão da sessão para análise, classificação e
desclassificação das propostas de preços e/ou quaisquer averiguações ou diligências decorrentes de
fatos supervenientes, os autos do processo ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de
Licitação, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

9.1.3.4. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação, bem como pelos proponentes e será procedida a sua leitura.
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9.1.3.4.1. A análise das propostas de preços será acompanhada por técnicos da Prefeitura Municipal
de PASTOS BONS -MA, juntamente com todos os integrantes da Comissão Permanente de Licitação.

9.1.3.5. Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope "Proposta de
Preços", através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, devendo toda e
qualquer declaração pertinente constar da ata, que será assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos proponentes.

9.1.3.6. Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será
encerrada, sendo o resultado publicado através da imprensa oficial.

9.1.4. Critérios para iuioamento da oroDOSta;

^9.1.4.1. Desclassificação:
9.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente a todas às
exigências do presente edital, bem como àquelas que sejam omissas, apresentem irregularidades ou
defeitos, omitirem dados requeridos, apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste
edital ou preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes, apresentarem divergências
nos preços em algarismos arábicos e extensos, apresentarem erros aritméticos.

9.1.4.1.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que apresentarem o preço unitário e/ou
global superior ao valor estimado ou preço manifestamente inexeqüível.

9.1.4.1.3. Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar as empresas
licitantes o prazo de 12 (doze) meses dias úteis para representação de outra, escoimada da causa
que ensejou a desclassificação.

9.1.4.2. Classificação:

I 9.1.4.2.1. Após o exame das propostas, a Comissão Permanente de Licitação fará a classificação das
mesmas, que atendam integralmente o edital, da seguinte forma:
A classificação se fará pela ordem crescente de preços, levando-se em consideração o menor preço.

9.2. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da Lei
Complementar no 123/2006 e alterações posteriores, em se tratando de microempresas e empresas
de pequeno porte, na seguinte forma:

9.2.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

9.2.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao
menor preço.

9.2.1.2. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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9.2.1.3. A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma:

9.2.1.3.1. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado o objeto em seu favor;

9.2.1.3.2. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem
classifícatória, para o exercício do mesmo direito; e

9.2.1.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que

l^se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.2.1.4. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação,
considerando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente
as exigências deste edital desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da lidtante seja
superior aos preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS /MA, constante no Anexo I deste Edital.

9.2.1.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito
de preferência previsto no art. 3°, i 2° da Lei n.° 8.666/93, ainda permanecer o empate, será
efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

9.2.1.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento.

^10- CRITÉRIOS DE DESEMPATE. »
'lO.l - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e as empresas de pequeno porte conforme especificado neste Edital.

10.2 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por
cento) à proposta de menor valor.

10.3 - A situação de empate será verificada após a classificação das propostas e/ou após a fase
recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento
definitivo do recurso interposto.

10.4 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá
apresentar, em até 02 (dois) dias, a nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
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demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 10.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista
na alínea a deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais,
será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para apresentação de nova
proposta, na forma das alíneas anteriores.

d) Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item 10.4
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de
menor valor.

10.5 O disposto nos subitens do item 10.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

^^0.6. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público,
com a convocação prévia de todos os licitantes.

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

11.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da Licitação, ou após o seu
julgamento, será lavrada ata circunstanciada, cabendo à Comissão adjudicar o objeto da Licitação ao
vencedor, submetendo tal decisão à Prefeitura Municipal;

11.2. A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, poderá revogar ou anular esta Licitação, no seu todo
ou em parte, por razões de interesse público nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93;

11.3. Homologada a Licitação, será convocado o vencedor, para, no prazo de até 05 (cinco) dias,
assinar contrato, conforme Anexo VI;

11.4. Ocorrendo o desatendimento ao prazo estabelecido no subitem anterior, a Prefeitura Municipal,
^^convocará segundo a ordem de classificação, outro licitante, se não preferir proceder a nova
^^licitação;

11.5. À licitante convocada, em substituição à primeira, será adjudicado o objeto da Licitação e com
ela será assinado o contrato, desde que aceite as mesmas condições da Proposta vencedora,
inclusive quanto ao preço, de acordo com o art. 64 da lei n.® 8.666/93.

12. CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1. Após a homologação do resultado da licitação, a empresa licitante vencedora, terá o prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação pela Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA,
para assinar o respectivo contrato.

12.2. Quando a empresa convocada não comparecer ou recusar, injustificadamente, a assinar o
contrato no prazo e condições estabelecidas ou ainda, não apresentar situação regular no ato da
assinatura do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, será convocada outra
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empresa licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.

12.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas
neste edital e seus anexos.

12.4. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual
período, quando solicitado pela parte interessada, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA.

12.5. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de instrumento particular, denominado
"termo de contrato", observadas as cláusulas e condições estabelecidas na minuta do contrato
^(anexo VI deste edital), e da proposta de preços vencedora.
12.6. É facultado à Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA, quando a convocada não comparecer
no prazo estipulado no item 12.1 deste edital (ressalvado o disposto no item 12.4 deste edital), não
apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo,
injustificadamente, convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1° (primeiro) classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação
independente da cominação prevista no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

m. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1 A Licitante vencedora obriga-se a executar os serviços objeto desta TOMADA, em conformidade
com as especificações descritas neste PROJETO BÁSICO e sua Proposta financeira, sendo de sua
inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas

^especificações.
13.2 Caso haja interrupção ou atraso na execução dos serviços, a CONTRATADA entregará
justificativa escrita em até 24 horas, onde a justificativa será analisada pelo CONTRATAITTE que
tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento e instalação.

13.3 Todas as despesas relativas à execução do serviço correrão às custas exclusivamente da
licitante vencedora.

14. PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E
DESCONTOS.

14.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o
recebimento definitivo, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, acompanhada da
fatura e devidamente atestada por servidor designado para este fim, por meio de ordem bancária
emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicado, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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14.2- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual,
inclusive.

14.3- A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, dos
produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

14.4 - O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, úteis mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhados ainda das Certidão Conjunta
Negativas de Tributos Federais, do INSS e FGTS, e ainda deverá conter, obrigatoriamente, a
identificação do certame licitatório bem como a identificação dos serviços relativos a cada um de seus
lotes.

^14.4.1 - Os pagamentos serão feitos peta Secretaria Municipal de Administração, conforme a
execução dos serviços.

14.5 Na existência de erros na nota fiscal, a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA devolverá a
fatura ao fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando deverá proceder a
substituição.

14.6. A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestação, os serviços entregues não estiverem de acordo com a especificação e quantidade
apresentada e aceita.

14.7 - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
14.7.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o
valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a
data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante
aplicação da seguinte fórmula:

|AF = [(1 -F IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir
da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

14.8 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS
14.8.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento,
pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 -I- IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir
da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
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15. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES I

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou fornecer os produtos cotados,
dentro do prazo estabelecido caracteriza o inadimplemento total da obrigação assumida. Ao
contratado total ou parcial inadimplente serão aplicadas as sanções legais a saber:

■  advertência;

■  multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total,
o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cumuláveis com as demais sanções;

■  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
ADMINISTRAÇÃO, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS ■■mmíi
16.1 Dos atos da administração, decorrentes da aplicação deste Edital, cabem:
16.1.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) habilitação ou inabllltação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação.

16.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
16.1.3. Pedido de reconsideração de decisão do Chefe do Executivo, na hipótese do § 3° do art. 87
da Lei n.° 8.666/93, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato.
16.2. Os recursos serão dirigidos ao Chefe do Executivo, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação - CPL.

I

17. FONTE DE RECURSOS ^
17.1. As despesas para atender ao objeto desta Tomada de Preços ocorrerão por conta de recursos
próprios do município, das seguintes Dotações Orçamentárias:
15.452.0030.1016.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

18. ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO.

18.1. A prefeita Municipal de PASTOS BONS -MA ou pessoa por ele designada, poderá revogar a
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por Ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como
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adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às empresas iicitantes
quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

19.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente edital e seus anexos deverá ser enviado, por escrito, podendo ser protocolado o original,
mediante recebimento da 2^ (segunda) via, à Comissão Permanente de Licitação responsável por
esta licitação, até 2 (dois) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo.

19.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao edital;

19.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que
Ifenham adquirido o presente edital.

20. DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

20.1- A caução de garantis de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à

Administração quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as obrigações direta

ou indiretamente vinculadas ao Contrato a ela adjudicado.

20.2- A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a

importância correspondente a 4% (quatro por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de

dinheiro, esta deverá ser depositada no Banco do Brasil, conta corrente n° agência n®
devendo o comprovante ser protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da

assinatura do Contrato.

^20.3- As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a
assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser

protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da assinatura do Contrato.

20.4- As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido
emitidas sob forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos(Artigo 56, § 1°,!

da lei 8.666/93).

20.5- A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua

proposta esteja enquadrada no disposto no parágrafo 2° do artigo 48 da lei 8.666/93 com a nova

redação da lei 9.648 de 27/05/98.
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20.6- O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a

expedição do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

20.7- A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da

proponente vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Em caso de

rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o valor da CAUÇÃO DO
CONTRATO, a menos que a rescisão ou a paralização decorra por culpa da Administração, nos

termos da legislação vigente.

20.8- Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá

ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos

^artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
20.9- Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites

previstos na lei 8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no

mesmo percentual estabelecido no item 20.2.

20.10- Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a

Proponente vencedora apresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por

essa escolhida, de foima a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os créditos

da proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.

21. CONDIÇÕES GERAIS á

21.1. É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, dos produtos que forem adjudicados
em conseqüência desta Licitação.

• 21.2. Não serão levadas em consideração pela COMISSÃO, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamações relativos ao Edital que não tenham sido formulados por escrito e devidamente
protocolados, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para abertura dos envelopes, ressalvado o
disposto no §2° do art. 41 da Lei 8.666/93.

20.3. Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais sobre este Edital.

20.4. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, fica eleito o Foro da Comarca da PASTOS
BONS, Estado do Maranhão excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20.5. O Chefe do Executivo, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la, de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.

20.6. A comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados nesta
licitação, sobre o Edital e seus anexos, obedecendo instruções do sub item 20.2.

20.7 O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município,
http://sucupiradonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes podendo ser adquirido junto a CPL, de 2^ a
63, das 10:00 ás 12:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, à Avenida Domingos
Sertão n°1.000, São José, como também ser solicitado através do E-
mail:cDlDastosbon5ma@Qmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados.
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20.8. Integra o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BÁSICO E PROJETO.

ANEXO II - Carta de apresentação da Proposta

ANEXO III - Modelo de Carta Credencial para representante

ANEXO IV - Declaração de Supervenlêncla de Fato Impeditivo da Habilitação.

ANEXO V - Declaração de não empregar menor

ANEXO VI - Minuta do Contrato

ANEXO Vil - Termo de opção e declaração para microempresa e empresa de pequeno porte

ANEXO VIII - Modelo de Capa para acompanhar os documentos de habilitação e proposta.

ANEXO IX - Declaração de Elaboração Independente de Proposta

^ANEXO X - Declaração de Localização e Funcionamento (com fotos)

'anexo XI - Modelo para Carta fiança.

Dê-se-lhe a divulgação prevista no Art. 21 da Lei n.o 8.666/393.

PASTOS BONS (MA), 13 de Setembro de 2021.

(3^
iUDIANA GAMARA GUIMARÃES COSTA

Secretária Municipal de Educação
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1.1 ÍNTRODUÇÂO

O presente projeto destina-se à orientação para a construção de escola de um pavimento
com 06 salas de aula. Espaço Educativo Rural e Urbano de 06 Saias de Aula, a ser
implantada nas diversas regiões do Brasil. O Ministério da Educação, através do FNDE
presta assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, objetivando a
construção e o aparelhamento destas escolas.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define Integralmente o projeto
executivo e suas particularidades.
Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do
projeto arquitetônico, com suas respectivas seqüências executivas e especificações.
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.
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2 Arquitetura
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2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Projeto Espaço Educativo Urbano e Rural de 06 Salas de Aula, tem capacidade de
atendimento de até 360 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 180 alunos em
período integral. A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada,
atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das atividades de ensino e
aprendizagem. No Espaço Educativo Urbano e Rural de 06 Salas de Aula, o
dimensionamento dos ambientes atende, sempre que possível, as recomendações técnicas
do FNDE.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construção do edifício escolar
em qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não
necessitando de mão-de-obra especializada.

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto
armado. A cobertura será em telha cerâmica em quatro águas, com estrutura do telhado em
madeira. O conjunto da edificação é formado por três blocos distintos, sendo 1 (um) central e
3 (três) periféricos, conectados por passarelas de ligação, além da quadra coberta com
vestiário. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à abrasão,
facilitando ainda a limpeza do local. Do mesmo modo, as salas de aula e a fachada são
revestidas com um barrado cerâmico, protegendo a parede da umidade e dos impactos. O
revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou
alumínio. A maior parte das esquadrias é do tipo basculante, em alumínio. A opção
possibilita regular a ventilação natural e fornece mais segurança à escola.

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Espaço Educativo Urbano e
Rural de 06 Salas de Aula, em terreno retangular com medidas de 80m de largura por 50m
de profundidade e declividade máxima de 3%.

2.2 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá
privilegiar a edificação das melhores condições:

• Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno,
existência de vegetação, mananciais de água e etc.

• Localização do terreno; privilegiar localização próxima a demanda existente, com
vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego
ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico. visual, acústico,
olfativo/qualidade do ar);

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à
insolação, permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes;

• Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em
função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de
vários outros elementos que compõem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuários;

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção
do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as
características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;
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• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente
suas características procurando identificar as prováveis influências do reievo sobre a
edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais;

• Localização da infraestrutura; Avaliar a melhor localização da edificação com
relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste
caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas
sépticas, quando necessárias, localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos
mananciais.

• Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização do edifício quanto à
minimização da carga térmica e conseqüente redução do consumo de energia elétrica. A
correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoráveis,
considerando-se a temperatura média no verão e inverno característica de cada Município.

2.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes
alguns parâmetros, a seguir relacionados:

•  Programa arquitetônico - elaborado com base no número de usuários e nas
necessidades operacionais cotidianas básicas de uma unidade escolar de pequeno porte;

•  Volumetria do bloco - Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

•  Áreas e proporções dos ambientes Internos - Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuário. Os conjuntos funcionais do edifício são
compostos por salas de aula e atividades, ambientes administrativos e de serviço;

•  Layout - O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento da escola;

•  Tipologia das coberturas - foi adotada solução simples de telhado em quatro
águas, para a maioria dos blocos, de fácil execução em consonância com o sistema
construtivo adotado. Foi adotado beirai, que ameniza a incidência solar direta sobre a
fachada, diminuindo a carga térmica incidente no interior dos espaços. Do mesmo modo, o
uso de laje de forro, na maioria dos ambientes, impede a transferência direta do calor
oriundo da cobertura, através de um colchão de ar;

•  Esquadrias - foram dimensionadas levando em consideração os requisitos
mínimos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
áreas mais quentes do país.

•  Elementos arquitetônicos de Identidade visual - elementos marcantes do
partido arquitetônico, como pórticos, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a
identificação da tipologia Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 Salas de Aula;

•  Funcionalidade dos materiais de acabamentos - os materiais foram
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação; intensidade e
característica do uso, conforto antropodinâmico. exposição a agentes e intempéries;
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•  Especificações das cores de acabamentos - foram adotadas cores que
privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem;

•  Especificações das louças e metais - para a especificação destes foi
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em várias
regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutenção.

2.4 ESPAÇOS DEFiNiDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

Os edifícios tipo Espaço Educativo Urbano e Rural de 04 Salas de Aula são térreos e
possuem 4 blocos construídos, além da quadra coberta com vestiário. Os ambientes de
cada bloco são acessados e se conectam pelo pátio coberto. Na área externa estão, o
castelo d'água, a área de estacionamento e o bicicletário. Os blocos são compostos pelos
seguintes ambientes;
Bloco Administrativo:

•  Almoxarifado;

•  Arquivo
•  Circulação;
•  Diretoria;

•  Secretaria;

•  Sala de professores;
•  Sanitários adultos: masculino e feminino.

Bloco de Serviços:

• Área de Serviço;
- Área de recepção e pré-lavagem de alimentos.

•  Área de Serviço externa:
~ Central GLP;

- Depósito de lixo orgânico e reciclável;
•  Circulação;
•  Deposito;
•  Despensa:
•  Cozinha:

- Bancada de preparo de carnes;
- Bancada de preparo de legumes e verduras;
- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
~ Bancada de lavagem de louças sujas:
- Área de Cocção;
- Balcão de passagem de alimentos prontos;
- Balcão de recepção de louças sujas;

•  Vestiário masculino;

•  Sanitário Feminino

•  Sanitário Masculino

Bloco Pedagógico;

•  Biblioteca / Informática

•  Salas de Aula;

•  Circulação
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Pátio Coberto:

Espaço de integração entre diversas atividades e faixas etárias, onde se localiza o refeitório.

Quadra Coberta:

Quadra poliesportiva coberta com vestiários masculino e feminino e sanitário de PNE.

2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como; barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

•  Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;

•  Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;

Observação; Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente.

2.6 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.
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3 Sistema Construtivo
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agiiidade
na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm apiicaçâo direta no
sistema construtivo adotado;

• Definição de um modeio que possa ser implantado em qualquer região do território
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;

• Faciiidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

• Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonância com a ABNT NBR 9050;

• Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácii manutenção;

• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos peio FNDE/MEC;

• O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabiiidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra
em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

• Estrutura de concreto armado;

• Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais; 19x19x09cm, conforme
NBR 7171);

• Telhas de barro sobre estrutura de cobertura em madeira.

3.2 AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES

Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais ampliações e

adequações ao projeto podem ser facilmente executadas.

• Acréscimos:

A edificação foi concebida para contemplar as necessidades dos usuários previstos.
Eventuais ampliações devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer
ampliações devem obedecer ao código de obras local, bem como as normas de referência
citadas neste memorial descritivo.

Ampliações horizontais, desde que em consonância com o permitido no código de
obras vigente, poderão ser feitas utilizando-se preferencialmente do mesmo sistema
construtivo descrito acima. A edificação foi concebida para um pavimento, portanto
ampliações verticais não foram previstas.

• Demolições:

As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de
vedações deve levar em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.
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• Substituições:

Os componentes da edificação, conforme descritos no item 4.Elementos
Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regiões do país. A
substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto
existente, para confirmação de dados relativos aos componentes.

3.3 VIDA UTIL DO PROJETO

Sistema

Estrutura

Pisos Internos

Vedação vertical externa

Vedação vertical externa

Cobertura

Hídrossanitário

Vida Útil mínima (anos)

a»

3.4 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio;

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

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações - Procedimento.
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4 Elementos Construtivos
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1 Considerações Gerais

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informações sobre os materiais empregados, dimensíonamento e especificações, deverá ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto à resistência do concreto adotada:

Pilares

Sapatas

25MN

25MPa

25 MPa

4.1.2 Caracterização e Dimensão dos Componentes

4.1.2.1 Fundações

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em previsões
de cargas e dimensionamento e o Ente federado requerente, deve utilizando-se ou não do
projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto executivo de
fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto
executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo de fundações elaborado deverá
ser apresentado para validação do FNDE, através de sua inserção no Sistema Integrado de
Monitoramento de execução e controle - SIMEC.

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d'água. Com base na
combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
execução.

4.1,2.2Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação.

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação
fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada.
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4.1.2.3 Fundações profundas

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de
profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca, elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do soio com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resistência lateral e resistência de ponta.

No projeto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para
uma carga admissível de 0,2 MPa (2 kg/cm^).

4.1.2.4Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1.2.5 Pilares

Pilares em concreto armado moldado In loco de dimensões aproximadas 20x20cm

e 12x40cm.

4.1.2.6Lajes

É utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm.

4.1.3 Seqüência de execução

4.1.3.1 Fundações

4.1.3.1.1 Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada
edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas
entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os
aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão.

4.1.3.1.2 Lançamento do Concreto:

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de
fundação, as cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam
nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo
permitida sua concretagem antes dessa providencia. O fundo da vala deverá ser recoberto
com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada
de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão
concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.
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4,1.3.2 Vigas

Para a execução de vigas de fundações (baidrame) deverão ser tomadas as
seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção.
Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A
concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.

4.1.3.3Pilares

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utíiizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as
formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma
pertinente para se evitara fissuração da peça estrutural.

4.1,3,4Lajes

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas
deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A
desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma.

4.1.4 Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova-,

• ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de coq^os-de-prova
cilíndricos-,

• ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos:

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central-,

- ABNT NBR 8522, Concreto - Detenvinaçào do módulo estático de elasticidade à
compressão;

- ABNT NBR 8681, AçÕes e segurança nas estruturas - Procedimento;
• ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento;

4.2 PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

4.2.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos

4.2.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme:
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- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

4.2.1,2Seqüência de execução:

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e "vedalit"e
revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

4.2,1.3Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana após a execução da alvenaria.

T.iokn ea
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4.2.1.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)

4.2.1.5 Normas Técnicas relacionadas.

_ ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-,
_ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria - Forma e dimensões -

Padronização-,
_ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e

blocos cerâmicos - Procedimento-,

_ ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para
alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos;
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4.2.2 Vergas e Contra-vergas em concreto

4.2.2.1 Características e Dimensões do Material

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura
e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria.

4.2.2.2 Seqüência de execução

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m.

4.2.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos.

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
. Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)

4.2.3 Fechamento de Fachada em Telha Metálica Trapezoidal Perfurada

4.2.3.1 Características e Dimensões do Material

Telhas perfuradas em aço galvanizado, (grau B - 260g de zinco / m^), perfil
trapezoidal, bordas uniformes, para aplicação em fachadas e elementos de vedação vertical,
com pintura eletrostática azul nas duas faces.

. Painel: 25 mm(altura) x 1.000 mm(largura util) x 0.65 ou 0.80 mm(espessura).
As dimensões totais e modulação na instalação devem seguir o projeto arquitetônico:

- Modelo de Referencia: Grupotelhas Trapézio 35 Perfurada

Ou Tuper Telhas TPR Perfurada 25

4.2.3.2 Seqüência de execLição

Para a instalação dos painéis, deverão ser fixadas as guias e montantes, inferior e
superior, previamente pintados, através de aparafusamento nos pilares metálicos. Os
painéis de telha deverão ser aparafusados em seqüência. O manual de instalação detalhado
do fabricante deverá ser consultado.

4.2.3.3Aplicaçào no Projeto e Referências com os Desenhos:

projeto.
Nos fechamentos laterais do volume da Quadra Coberta, conforme indicação de

- Referências: 6Q-ARQ.PLA-QDA0.18_R01 - Fachadas Quadra
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4.3 ESTRUTURAS DE COBERTURAS

4.3.1 Madeiramento do Telhado

4,3.1,1 Características e Dimensões do Material

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme
Classificação de Uso, construção pesada interna.

Nome da peça

Tesouras

Terças

Ripas

j  Dimensões da Seção Transversal em cm

1,5x5

4.3.1.2 Referência com os desenhos do projeto executivo

Estrutura de cobertura de toda a edificação, exceto pela quadra coberta, conforme
especificação em projeto.

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.3.1.3Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira,-
_ ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada;

4.3.2 Estrutura Metálica

4.3.2,1 Características e Dimensões do Material

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e
posteriormente das telhas metálicas leves.

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 grSO.Parafusos para ligações principais - ASTM A325 -
galvanizado a fogo;

Parafusos para ligações secundárias - ASTM A307-galvanizado a fogo;

Eletrodos para solda elétrica - AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes - ASTM A36;
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Chumbadores para fixação das chapas de base - ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas - ASTM A36;

4.3.2.1.1 Condicionantes para Delalhamento. Fabricação e Montagem:

A partir dos documentos fornecidos pelo FNDE (Projetos, Especificações e
Memoriais), o fornecedor deverá preparar o conjunto denominado "Detalhamento para
Execução" das estruturas metálicas que compõe o projeto.

Condições Gerais referência para a execução:

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material,
e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais.

Em qualquer caso. a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à
aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituídos por perfis de chapa dobrados.

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil
de peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser
parafusadas.

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento
deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do
esforço admissível na barra.

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de
força cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de
75% de força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor. aplicar-se-
á critério semelhante.

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda_de ângulo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO.

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as
soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As
superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa,
rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas.

As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito. De qualquer forma, nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO,

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone; (61) 2022-4165-Site: www.fnde.gov.br
21



f '-r %e- ■t  Ministério da Educação I . , FAok
Fundo Nacional de Desenvolvimento daTducaçao
Coordenação Gerai de Infra-Estrutura • CGEST

deverão estar claramente indicadas quais as conexões do tipo esmagamento e quais as do
tipo atrito.

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos.
O diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
mínimo 01/2".

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro 0 1/16"
superior ao diâmetro nominal dos parafusos.

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4"; para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas
considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão
admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (=
1,05 t/cm^).

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento.
como tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço
de ruptura por tração.

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão
indicados na tabela seguinte:

Parafusos (0) Força de tração (t)

1 1/8"

1 1/4"

1 3/8"

1 1/2"

12,70

17,60

23,00

25,40

32,00

38,50

46,40
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Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem
conectadas deverão se apresentar limpas isenta de graxa, óleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na
tabela anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas
deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de
tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condições de uso.

Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões
das correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e
deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metálica.

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de
contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem,
de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e
especificações técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão
ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da
estrutura o exigir.

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e
deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura,
esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS.
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Pintura:

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminaçâo, furos, etc...

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

- deverão ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminaçâo, pingos de
solda, rebarbas, etc...

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demâos de
primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada demão.

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico ver desenhos de arquitetura.

inspeção e testes:

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da
FISCALIZAÇÃO.

4.3.2.1.2 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios;

_ABNT NBR 6120-Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
_ABNT NBR 14762 - Dimensionamento de perfis formados a frio;
_ABNT NBR-8800 - Detalhamento para Execução e montagem de estruturas
metálicas;

_AISC - Manual of Steel Estructure, 9° ediíion.

4.3.2.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.

■ Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0.06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDA0-01_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta) ^ ,
6Q-SMT-PLA-QDA0-02_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta)
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4.4 COBERTURAS

4.4.1 Telhas Cerâmicas

4.4.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade,
sobre ripões de madeira fixados em estrutura de concreto.

- Dimensões aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm

4.4.1.2Seqüência de execução:

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobre ou arame de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1.5x5cm, apoiados em
madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.

4.4.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas
na sequencia de execução.

4.4.1.4Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Telhados de toda a edificação.
- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 — Cobertura

6Q-ARQ-PLA-PDGO-09_10_R01 - Planta Baixa. Cortes e Fachadas (Bloco
Pedagógico)

6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01 - Planta Baixa. Cortes e Fachadas (Bloco
Administrativo)

6Q-ARQ-PLA-SER0-12_R01 - Planta Baixa. Cortes e Fachadas (Bloco de
Serviço)

6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa. Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.4.1.5 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 15310/2009, Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos
e métodos de ensaios.

4.4.2 Telhas Metálicas Trapezoidais Galvanizadas

4.4.2.1 Caracterização e Dimensões do Material

- Telhas trapezoidais de aço galvanizado pré-pintado, na cor branca.
- 980 mm(cobertura útil) x 50 mm(espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:

Isoeste - Telha Standard Trapezoidal - TP-40 ou MBP - MBP 40/1,025
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4.4.2.2 Seqüência de execução

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beirai até a cumeeira, e
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação
mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às
ripas com arame de cobre.

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes,
deverão receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos
de telhado com pianos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme
especificação.

4.4.2.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Quadra Poliesportiva Coberta.

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDA0-01_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDA0-02_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta)

4.4.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos.

4.4.3 Rufes Metálicos

4.4.3.1 Caracterização e Dimensões do Material

Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume.
- Aba: 10 mm; Altura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba 10 mm, conforme corte

esquemático abaixo:

- Modelo de Referência: Marca: Calha Forte; Modelo: Rufo externo corte 25 x 3m

4.4.3.2 Seqüência de execução

Fixar as chapas de aço nas telhas e platibandas.
Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,

empena especificação e detalhamento de projeto.

4.4.3.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Telhados da quadra poliesportiva e do vestiário, conforme projeto.
- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura

6Q-ARQ-PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)
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4.4.4 Calhas Metálicas

4.4.4.1 Caracterização e Dimensões do Material

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço gaívalume. Dimensões especificadas
em projeto.

- Modelo de Referência: Marca; Calha Forte;

4.4.4.2Seqüência de execução

Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas
distancias e para a obtenção do caimento estabelecido, conforme projeto de instalações de
águas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas,
com sobreposição mínima de 2 cm.

As calhas deverão ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme
projeto. Quando estiverem próximas a platibandas, as calhas deverão se prolongar
verticalmente pelas mesmas.

4.4.4.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Telhado da quadra poliesportiva e do bloco dos vestiários, conforme projeto.
Telhados da quadra poliesportiva e do vestiário, conforme projeto.

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ.PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)

4.4.5 Pingadeiras em Concreto

4.4.5.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Pingadeira pré moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
(conforme figura abaixo). A função deste elemento é proteger as superfícies verticais da
platibanda da água da chuva.

- Largura 20cm x Altura 5cm.

PiNGAOEJRA EW CONCRETO

PIVGADEiRA EH CONCRETO -

. Um SOWESSAUNTES NA FACE

EXTERNA DA PLATIBANDA

- Jcm NA fACÉ INTtRKA

/  1
/

IwANIA QE tMPERMEABUIZACÂO
fCOBRE TODA A SUREREfCTE DA CALHA.
ATÉ O ENCONTRO COM A PINGAOEIRA)
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4.4.5.2 Seqüência de execução

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se assentar
as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada.
A inclinação das placas deve estar voltada para o lado externo da platibanda. A união entre
as placas de pedra, deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetração de
águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação
indicada pelo modelo referência.

4.4.5.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a impermeabilização das
calhas. A manta de impermeabilização cobre toda a superfície da calha, até o encontro com
a pingadeira.

4.4.5.4 Referências com os Desenhos

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)

4.5 ESQUADRIAS

Esquadrías de Alumínio (Portas e Janelas)

4.5.1.1 Características e Dimensões do Material

As esquadrías (janelas e portas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na
alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter
espessura mínima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. Para
especificação, observar a tabela de esquadrías anexo 6.5.

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura.

4.5.1.2 Seqüência de execução

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a
execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve
haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.
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4.5.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos;

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às
laterais das janelas / portas.

4.5.1.4Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Referências: 6Q-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias - Detalhamento
6Q-ARQ<ESQ-GERO-08_R01 - Esquadrias - Detalhamento

4.5.1.5Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1:
Terminologia:

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edifica0es - Parte 2: Requisitos
e classificação;

4.5.2 Portas de Madeira

4.5.2.1 Características e Dimensões do Material:

Madeira

Deverá ser utilizada madeira de lei. sem nós ou fendas, não ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, seml-ôca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e allsares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

Ferragens
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas
poderão utilizar cilindros comuns.

Nas portas Indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

4.5.2.2 Seqüência de execução

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser
lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, Intercaladas com lixamento e
polimento, até possuírem as superfícies lisas e Isentas de asperezas.
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4.5.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AMARELO OURO e pintura esmalte
cor PLATINA, conforme projeto e anexos 6.3. Tabela de Referencia de Cores e Acabamento
e 6.5 Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alísares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO;
- Conjuntos de fechadura e maçaneta;
- Dobradiças (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade).

- Referências: 6Q-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias - Detalhamento
6Q-ARQ-ESQ-GERO-08_R01 - Esquadrias - Detalhamento

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia

e simbologia;
_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.

4.5.3 Telas de Proteção em Nylon

4.5.3.1 Características e Dimensões do Material:

Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
Insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é
composto de tela cor cinza, barra de alumínio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedação.

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.

4.5.3.2 Seqüência de execução:

Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas
em projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de
borracha para vedação. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4.5.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Esquadrias específicas da cozinha e despensa, conforme indicação em projeto.
- Referências: 6Q-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias - Detalhamento
6Q-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias - Detalhamento

fUNDO NACIONAL OE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE- 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone; (61) 2022-4165 - Site: www.fnde.gov.br



Ministério da Educação ^tv'
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação"
Coordenação Gerai de Infra-Estrutura - CGEST

4.6 IMPERMEABILIZAÇÕES

4.6.1 Manta Asfáitica

4.6.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

- Manta asfáitica composta de asfalto fisicamente modificado e polímeros
(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com nâo-tecldo de filamentos contínuos
de poliéster previamente estabilizado.

- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura):

- Modelo de Referencia: Viapol Baidrame 3mm

4.6.1.2 Seqüência de execução

Aplicar a manta asfáitica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta
ao primer, conforme orientação do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-
se sobreposição de lOcm e a adesão deve ser feita com maçarico. Deve ser feito o
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

4.6.1 .SConexÕes e interfaces com os demais elementos construtivos

A manta de impermeabilização deve cobrir toda a superfície de encontro do
elemento estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedação. O arremate deve ser feito,
dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de maçarico.

4.6.1.4 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:

- Vigas Baldrame
. Referências: 6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes e

Fachadas (Bloco Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R01 - Planta Baixa. Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa. Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.6.1.5Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização - Procedimento
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade

(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização
_ ABNT NBR 9685 - Emulsâo asfáitica para impermeabilização

4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
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para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
início do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superfícies Metálicas

4.7.1.1 Características e Dimensões do Material

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor; Conforme quadro do anexo 6.3
Acabamento: conforme anexo 6.3
Fabricante; Coral ou equivalente

4.7.1.2 Seqüência de execução

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acabamento
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um

acabamento perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demãos subseqüentes indicados pelo fabricante do produto.

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico
de referência.

4.7.1.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Pilares e estrutura metálica da quadra poliesportiva coberta:
Volume do Castelo D'água.
■ Referências: 6Q-ARQ-PLA-QDA0-16_18_R01 - Planta baixa, Cortes e

Fachadas (Quadra);
6Q-SMT-PLA-QDA0-O1_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDA0-02_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta)
6Q-ARQ-PLA-RES0-15_R01 - Planta baixa. Cortes e Fachadas (Reservatório);

4.7.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702; Tintas para construção civil - Tintas para edificações não
industriais - Classificação:

_ABNT NBR 13245; Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais • Preparação de superfície.

4.7.2 Paredes externas - Pintura Acrílica

4.7.2.1 Características e Dimensões do Material
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As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia; tinta Suvinii Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2 Seqüência de execução.

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes

da aplicação da massa corrida.

4.7.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Fachada - acima do barrado cerâmico - Cor Branco Gelo

- Pilares das varandas - acima do barrado cerâmico - Cor Branco Gelo

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.7.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para edificações não
industriais - Classificação:

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.

4.7.3 Paredes externas - Cerâmica lOcmxIOcm

4.7.3.1 Características e Dimensões do Material

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores branco e
azul escuro, conforme aplicações descritas no item. 4.7.3.3.

- Modelo de Referência:

Marca: Tecnogres:
1 - Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichação; cor branco, acetinado:
1 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Arquiteturai; Modelo: Neve 10x10
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2 - Unha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azui escuro 10x10

4.7.3.2 Seqüência de execução

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.

As peças serão assentadas com argamassa industriai indicada para áreas
externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
Juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado peio fabricante.

4.7.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso - Cor Branco
Uma fiada acima de 0,90m, até a altura de 1,00m - Cor Azul Escuro

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R01 - Planta Baixa. Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.7.3.4 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento:

AJA Paredes internas - áreas secas

Todas as paredes internas, devido à facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberão revestimento cerâmico à altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um friso
horizontal (rodameio) de O.IOm de largura em madeira, para proteção contra impactos
causados por mesas e cadeiras a pintura.

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre
massa corrida PVA.

4.7.4.1 Caracterização e Dimensões dos Materiais:

Cerâmica (30x40cm):
- Revestimento em cerâmica 30X40cm. branca, do piso até a altura de 0,90m.
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30

x40 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo

modelo referência.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
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Faixa de madeira (lOcm).
- Tábua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que será parafusada

acima do revestimento cerâmico (altura de 0,90m).
- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com

disponibilidade de madeira da região).
-Acabamento com verniz fosco.

Pintura:

- Acima da faixa de madeira (altura de 1,00m) as paredes deverão ser pintadas,
com tinta acrílica acetinada, cor: MARFIM - da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referência: Tinta Suvinii Acrílico cor Marfim, ou equivalente.

4.7,4.2 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administração)
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade

4.7.5 Paredes internas - áreas molhadas

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma

especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica lOxIOcm
nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificação
de projeto. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com
tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de
cores definido no projeto.

4.7.6 Caracterização e Dimensões do Material;

Cerâmica (30x40cm):
Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30

X 40 cm.

- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo
modelo referência.

Cerâmica (lüxlücm)

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas intema, nas cores azul escuro e
vermelho, conforme aplicações descritas no item. 4.7.6.2.

- Comprimento lOcm x Largura lOcm.
- Modelo de Referência:

Marca: Tecnogres:
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10

Pintura:
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- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão
revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO.

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.7.6.1 Seqüência de execução.

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações das portas e divisórias
quando da finalização dos ambientes.

4.7.6.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Cozinha- Cerâmica branca 30x40 de piso a teto
- Sanitários - Cerâmica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerâmica 10x10
acima de 1,80m - Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura
acrílica cor Branco Gelo acima de 1,90m.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

4.7.7 Piso em Cerâmica 40x40 cm

4.7.7.1 Caracterização e Dimensões do Material.

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5:
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo PIus White, Cor:

Branco.(450mm x 450mm)
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo PIus Gray, Cor:

Cinza.(450mm x 450mm)
Ou

- Modelos de Referência: Marca: Incefra Técnica Alta Performance - ref. PS30910
(415mm x415 mm)

4.7.7.2 Seqüência de execução.

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores
plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento
epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.

4.7.7.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com cerâmica.

4.7.7.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:
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- Bloco de serviço - cor branca;
- Administração, Salas de Aula e pátio coberto - cor cinza;

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
6Q-ARQ-PGP- GERO-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.7.5 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico -
Procedimento]

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia]
_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento - Classificação]
_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para rei/esf/menío - Especificação e

métodos de ensaios:

4.7.8 Seleira em granito

4.7.8.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à
água. de fácil manuseio e adequação às medidas do locai.

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.

4.7.8.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser
polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível
inferior.

4.7.8.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre
ambientes onde há mudança da paginação de piso;

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PGP- GERO-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.8.4 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento • Requisitos para granitos.
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4.7.9 Peitorll em granito

4.7.9.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à
água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensões: L (comprimento variável) x 17cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.

4.7.9.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos;

Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias
de alumínio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e
acabamento bizotado.

Sempre que possível, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno
das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitorll externo,
caso não seja possível deverá ser executado peitoril interno e externo. Deverão ser
deixadas as pingadeiras necessárias aos peitoris.

4.7.9.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Abaixo das janelas, nos locais indicados no projeto.

- Referências; 6Q'-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PGP- GER0-06_R01 - Paginação de Piso

4.7.9.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.7.10 Piso em Cimento desempenado

4.7.10.1 Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurçado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)

4.7.10.2 Seqüência de execução

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarão juntas de dilataçâo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em
direção ás canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser
desempenada.
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4.7.10.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- calçadas de acesso à escola, calçadas de contorno dos blocos, área de serviço
externa e bicicletário;

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0»02_R01 - Planta Baixa-Acessibilidade
6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.10.4 Normas Técnicas relacionadas.

_ ABNT NBR 12255:1990 - Execução e utilização de passeios públicos.

4.7.11 Piso Tátil - Direcional e de Alerta

4.7.11.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e

pré- moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso
adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso
amarelo ou azul. Recomenda-se a utilização do tipo integrado (de borracha), para uso em

áreas internas - inclusive molhadas e moiháveis - e Externo (cimenticio).

- Piso Tátil Direcionai/de Alerta em borracha Integrado (áreas internas)
Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para

aplicação em áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação
ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

- Dimensões: placas de dimensões 300x300;
- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;

- Piso Tátil Direcional/de Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas -

rampa)

Pisos em placas cimentícias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicação em áreas internas e externas.

- Dimensões: placas de dimensões 300x300;
- Modelo de Referencia: Casa Franceza: Cor: azul.

4.7.11.2 Seqüência de execução.

Áreas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve
ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico.
Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e
água na proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). Assentar o piso batendo com martelo
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.

Áreas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).
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4.7.11.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente
no próprio relevo, (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas);

4.7.11.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde a
entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

- Referências: 6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.12 Piso industrial polido

4.7.12.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra

com pintura à base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul,

amarela, laranja e branca e verde.

Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 8cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm;

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel:

•  a armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-6C fornecidas em painéis e

que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferência; barra de aço liso 0=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada

e engraxada;

- Sub Base:

• A sub base de 8cm com tolerância executiva de +2cm/- Icm deverá ser preparada

com brita graduada simples, com granutometria com diâmetro máximo de 19 mm,

4.7.12.2 Seqüência de execução

- Preparo da sub-base:

• A compactação deverá ser efetuada com rolos compactadores vibratórios lisos ou
com placas vibratórias; nas regiões confinadas, próximas aos pilares e bases deve-

se proceder à compactação com placas vibratórias, de modo a obter-se pelo menos
100% de compactação na energia do proctor modificado.

- isolamento da placa e sub-base:

• O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico
(espessura mínima de O.ISmm), como as denominadas lonas pretas; nas regiões
das emendas, deve-se promover uma superposição de pelo menos 15cm.

• As formas devem ser metálicas, rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter
linearidade superior a 3mm em 5m;
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Colocação das armaduras:

• O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espaçadores soldados (como
as treliças) para as telas superiores - cerca de 0,8 a 1,0 m/m®, de tal forma que
permita um cobrimento da tela de 2cm:

•  A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de pelo menos duas
malhas da tela soldada.

Barras de transferência:

•  -As barras de transferência devem trabalhar com pelo menos uma extremidade não
aderida, para permitir que nos movimentos contrativos da placa ela deslize no
concreto, sem gerar tensões prejudiciais a este. Para que isso ocorra é necessário
que pelo menos metade da barra esteja com graxa para impedir a aderência ao
concreto;

• Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como
horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa;

•  Nas juntas serradas, as barras de transferência deverão ser posicionadas
exclusivamente com o auxílio de espaçadores, que deverão possuir dispositivos de
fixação que garantam o paralelismo citado;

•  Nas juntas de construção, as barras devem ser fixadas também às formas;
•  É necessário pintar as barras que serão engraxadas, pois a não aderência ao

concreto impede que ocorra a passivação do metal, podendo ocorrer corrosão. Essa
pintura pode ser feita, por exemplo, com emulsões asfálticas.

Plano de concretaoem:

• A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas
juntas longitudinais e que os mecanismos de transferência de carga nas juntas
serradas também possam dar-se por intertravamento dos agregados;

■ Acabamento superficial:

• A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido.

■ Desempeno mecânico do concreto;

•  Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da
água superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória,
obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempeno, deverá ser executado o
alisamento superficial do concreto.

• Cura;

•  A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pintura, a
cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante

• Serragem das juntas:

• As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mpinima de 3
cm) após o concreto tenha resistência sufi ciente para não se desagregar devendo
obedecer á ordem cronológica do lançamento:
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- Selaqem das juntas:

•  A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retração final;

• Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito.

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para
receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas,
manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

4.7.12.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- piso da quadra poliesportíva coberta.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
6Q-ARQ-PGP- GERO-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.12.4 Normas Técnicas relacionysias

_NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.
_NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto.
_NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento.
_NBR 11578 - Cimento Portiand Composto.
_NBR 5735 - Cimento Portiand de Alta Resistência Inicial.
_NBR 5733 - Cimento Portiand de Alto Forno.
_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos.
_NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos.
_NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone -
Método de Ensaio.

_ASTM C309-G3 - Standard Specifi cation for Liquid Membrana Forming Copounds for
Curing Concrete.
_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
Floo Leveiness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2; Concrete Wearing
Surfaces.

4.7.13 Tetos - Pintura

4.7.13.1 Características e Dimensões do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

4.7.13.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos;

- Pintura em todas as lajes da escola.
- Referências: 6Q-ARQ-FOR-GER0-05 ROÍ - Forro
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4.7.14 Louças

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e
com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo.

4.7.14.1 Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais).

4.7.14.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- 03 lavatórios com coluna (Sanitários do Bloco Administrativo, e vestiário do
Bloco de Serviço):

- 03 lavatórios suspensos (Sanitários PNE do Bloco de Serviço e PNE da Quadra);
- 12 cubas de embutir ovais (Sanitários do Bloco de Serviços e vestiários da

Quadra);
- 01 tanque (Área de serviço);
- 03 bacias com caixa acoplada, incluir assento (Sanitários do Bloco

Administrativo, e vestiário do Bloco de Serviço):

- 03 bacias para PNE, incluir assento (Sanitários do Bloco de Serviço e PNE da
Quadra);

- 09 bacias convencionais para válvula de descarga, incluir assento (Sanitários do
Bloco de Serviços e vestiários da Quadra).

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-AMP-ADM0-20_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-SER0-21_24_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-QDA0-20_R01 - Ampliações Quadra Coberta

4.7.15 Metais / Plásticos

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifôes, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças
aqui especificadas.

4.7.15.1 Caracterização do Material'

Os modelos de referência estão indicados na tabela 6,4 (louças e metais).

4.7.15.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- 02 cubas de embutir de inox industriais grandes (triagem / lavagem e cozinha):
- 04 cubas de embutir de inox pequenas (cozinha);
-18 torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louça ovais e lavatórios

(vestiário funcionários, sanitários e vestiários da quadra);
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- 01 torneiras de parede (triagem / lavagem e Área de serviço):
- 05 torneiras de parede (jardim áreas externas);

- 05 torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha e área de serviço);

- 07 acabamentos de registro / torneiras de parede (para chuveiros);

- 03 duchas higiênicas (sanitários PNEs);
- 12 válvulas de descarga (sanitários do bloco de serviço, PNEs e vestiários da

quadra);

-15 Papeleiras (vestiário funcionários, sanitários e vestiário da quadra);

- 06 barras de apoio (sanitários PNE).

- 02 barras de apoio "U" para lavatórios (sanitários PNE);

- 01 barra de apoio "L" para lavatório (sanitáris PNE quadra);

- 07 chuveiros elétricos (vestiário funcionários e vestiários da quadra);

- 01 torneira elétrica (cozinha);

- 07 mangueira plástica para chuveiros elétricos (vestiários);
-14 dispenser para toalha de papel;

-14 dispenser para sabonete líquido.

- Referências: 6Q«ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-AMP-ADM0-20_R01 - Ampliações Bloco Administrativo

6Q-ARQ-AMP-SER0-21_24_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-QDA0-20_R01 - Ampliares Quadra Coberta

4.7.16 Bancadas e Prateleiras em granito

4.7.16.1 Características e Dimensões do Material:

Granito cinza andorinha,acabamento Polido

- Dimensões variáveis, conforme projeto.
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

4.7.16.2 Seqüência de execução

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, haverá Vi parede de tijolos (espessura lOcm) para apoio das
bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras
receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em
projeto.

4.7.16.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Cozinha;

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-AMP-ADM0-20_R01 - Ampliações Bloco Administrativo

6Q-ARQ-AMP-SER0-21_24_R01 - Ampliações Bloco Administrativo

6Q'ARQ-AIVIP-QDA0-20_R01 - Ampliações Quadra Coberta
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4.7.17 Elementos Metálicos

4.7.17.1 Portões de Acesso Principal

4.7.17.1.1 Caracterização e Dimensões do Material

Portões formados por perfis em metalon de seção 10x10 cm, pintados com tinta
esmalte sintético na cor azul. (conforme projeto).

Gradil e Portão metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço
galvanizado a fogo. tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata
galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com
espaçamento de 2".

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - 0=1 1/2" e=2mm:
- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16":
- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16"
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (0=1/2")
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4" e=3/16");
-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com

espaçamento de 2".

4.7.17.1.2 Seqüência de execução

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro ccntaminante. A tela deverá ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portão.

4,7.17.1.3Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- portão principal (entrada e saída): 2 folhas de abrir, de 1,50 cada. As folhas
deverão ser fixadas nos pilares laterais. Largura do vão= 3,00m.

- portão de acesso de veículos: 1 folha de correr. Largura do vão = 3,00m.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa ■ Acessibilidade
6Q-ARQ-PLE-PTR0-26_R01 - Detalhamento portões de acesso

4.7.17.2 Fechamento Metálico Fixo Principal

4.7.17.2.1 Caracterização e Dimensões do Material

Trata-se de gradil fixo formado por fios de arame liso. (conforme projeto).

4.7.17.2.2AplícaçãD no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Limite frontal do terreno e delimitação da área de serviço externa.
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade

6Q-ARQ-PLE-PTR0-26 ROÍ - Detalhamento portões de acesso
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4.7,17.3 Mastros para bandeiras

4.7.17.3.1 Caracterização e Dimensões do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificação em projeto.

4.7.17.3.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Área externa frontal do terreno.

- Referências; 6Q-ARQ-PLB-GERO-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade

6Q-ARQ-PCD-GER0<28 ROÍ - Detalhamento elementos externos

4.7.17.4 Castelo D Água

O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o
Castelo DÁgua com capacidade para 15 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura
metálica de apoio ao reservatório de água cilíndrico também metálico, confeccionado em
aço carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor conforme especificções de
projeto) e pintura interna em epóxi com certificado de potabilidade.

4.7.17.4.1 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Referências: 6Q-ARQ-PLA-RES0-15_R01 - Planta baixa. Cortes e Fachadas
(Reservatório);

4.8 PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, não financiado pelo
FNDE. que poderá ser implantada nos terrenos padronizados. Esta sugestão leva em
consideração áreas para recreação, esportes e horta. Caso o ente requerente desenvolva
projeto próprio de paisagismo, este deve considerar as atividades desenvolvidas na escola,
bem como elementos do projeto padrão como a paginaçâo de piso externo, os acessos à
escola e consequentemente no projeto do muro / portões.

4.8.1 Forração de Grama

4,8.1.1 Caracterização e Dimensões do Material;

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e
ornamental. A forração deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona
maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.
- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais
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4.8.1.2 Seqüência de execução

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.

4,8.1.3Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Áreas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto.
- Referências: 6Q-ARQ-IMP-GER0-01_R01 - Implantação
6Q-ARQ-PGP-GER0-04_R01 - Paginação de Piso
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5 Hidráulica
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5.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Espaço Educativo
Urbano e Rural de 06 Salas de Aula, foram consideradas as populações equivalentes aos
números de usuários previstos para o estabelecimento (180 alunos e 12 funcionários).

5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diários da edificação.

A água da concessionária local, após passar pelo hídrômetro da edificação,
abastecerá diretamente o reservatório tipo castelo d'água elevado, instalada em local
especificado em projeto, com capacidade para 15.000L. A água, a partir do reservatório,
segue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como consta nos desenhos do
projeto.

5.1.2 Ramal Predial

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidròmetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local
de água e esgoto.

A partir do hidròmetro. haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para
abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local
do hidròmetro de consumo.

5.1.3 Reservatório

O reservatório é destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva de
água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A
casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada a instalação dos conjuntos
motor-bomba (não financiado pelo FNDE).

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria\
ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldàvel para

sistemas prediais de água fria - Requisitos-,
ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido-,
ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificação da resistência à pressão

hidrostática interna;

ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldàvel para redes de
distribuição de água - Tipos - Padronização-,

ABNT NBR 14121, Ramal predial - Registros tipo macho em ligas de cobre -
Requisitos-,

ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica - Requisitos e métodos de ensaio-.
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ABNT NBR 14878, L/gações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários -
Requisitos e métodos de ensaio-,

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico - Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios-,

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico - Parte 2:
Procedimentos para instalação-,

ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais - Chuveiros ou duchas -
Requisitos e métodos de ensaio-,

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento - Requisitos e métodos de
ensaio-,

ABNT NBR 15704-1, Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1:
Registros de pressão-,

ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta -
Requisitos e métodos de ensaio-,

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas]

EB-368/72 - Torneiras-,

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.

5.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A Instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Duai que
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora
das projeções dos pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber
os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de
esgoto deverão ser em PVC rígido.

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de
destinação de esgotos sanitários.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas;

•  1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
•  1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a lOOmm.

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e
verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento
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mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de
concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala
recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Ventilação

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de
ventilação.

5.2.3 Solução individual de Destinação de Esgotos Sanitários

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente
permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos
conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de
10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 - Projeto, construção e operação de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e
operação.

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos:

- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciça:

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para
sistemas de esgoto sanitário:

- ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de
rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores - Padronização:

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução:

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de
esgoto sanitário - Especificação:

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário -
Procedimento:

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento:

- ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento:

- ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de
esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização;

- ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de
água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento:
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- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efíuentes líquidos - Projeto, construção e operação;

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário - Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II. da CLT, relativas á Segurança e
Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

- Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitário.

5.3 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 -
Central de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP e ABNT NBR 15.526 - Redes de Distribuição
Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais - Projeto e
Execução.

O ambiente destinado ao projeto de instalação de gás é a cozinha, onde será instalado
um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico. O sistema será composto por dois
cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço SCH-40 e acessórios conforme
dados e especificações do projeto. O abrigo do gás deverá ser executado em concreto,
conforme detalhado no desenho.

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP,
deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será
direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto.

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de
gás liqüefeito de petróleo (GLP);

- ABNT NBR 12712. Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás
combustível;

- ABNT NBR 13523. Central de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP;

- ABNT NBR 14177. Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de
baixa pressão;

- ABNT NBR 15526. Redes de distribuição interna para gases combustíveis em
instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução;

- ABNT NBR 15923, Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis
em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial -
Procedimento;

5.4 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país.
São exigidos os seguintes sistemas:
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• Sinalização de segurança; as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuários da edificação.

• Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

•  Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes
indicados no projeto.

• SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas; o sistema adotado,
concepções, plantas e detalhes constam no projeto.

5.4.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR 23 - Proteção Contra Incêndios]

- NR 26 - Sinalização de Segurança;

- ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

- ABNT NBR 7195, Cores para segurança;

- ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

- ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1:
Princípios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2:
Símbolos e suas formas, dimensões e cores;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;
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6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias,
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de

queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os
alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade
para garantira facilidade de manutenção e durabilidade.

A partir dos QDL, localizado no pátio coberto, que seguem em eletrodutos conforme
especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metálica,
reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica,

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade:

- ABNT NBR 5382, Verificação de iluminància de interiores-,

- ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão-,

- ABNT NBR 5413, Iluminància de interiores-,

- ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais-,

- ABNT NBR 5461,//um/nação;

- ABNT NBR 5471, Condutores e/éír/cos;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais-,

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

- ABNT NBR lEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral:

- ABNT NBR lEC 60669-2-1, Inten-uptores para instalações elétricas fixas residenciais
e similares - Parte2-1: Requisitos particulares ■ Interruptores eletrônicos;

- ABNT NBR lEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo -
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos-,

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450/750 V- Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e
análogas - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60669-1:2000, MOD);
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- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte
1: Requisitos gerais (lEC 60884-1:2006 MOD).

Anexos
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6.2 TABELA DE DIMENSÕES E AREAS

Bloco Administrativo

Quantidade

ilrifTlhiTuilwilBM

Ambientes

Almoxarifado

Arqwvo

Diretoria

Secretaria

Sala dos Professores

^ngftrios (faminbio e mascufirw).; •

Circulação

Ana ÚW Bloco Administrativo

Dimensões Internas i Áreas
(CxLxH) I Úteis (m

4,45x 1,65x2,80

2,05x2,05x2,80

4,45 X 3,45 X 2.85 X
2,80

5,05 X 3,45 X 2,65 X
2.80

4,45x3,25x2,80

:xv^^*1^x2.a0

15,75x1,55x2.80

7.34

5.43

13,67

19,59'

14,46

Bloco de Serviço

Quantidade Ambientes

Área de Serviço

Deposito

Sanitários (feminino e masculino)

Dimensões Internas I Áreas
(CxLxH) I Úteis (m*)

5.05x2.00x2,80

:|.453(3.fô.X^.Síí"

2,30x 1.20x2.80 2,76

4,45x3,15x2,80 14,01 x2

/ranuffjnm
íílM-

15.75x1.55 x 2,80 24,25Circulação

Áreas Extemas ao Bloco de Serviço

Bloco Pedagógico

Quantidade

Compartimento de lixo

Total áreas externas

Ambientes

IBB^teca / Informática

Salas de Aula

0,95x1,70x2.10

Dimensões Internas I Áreas
(CxLxH) I Úteis (m^)

7,826x6,00x2,80

8,00x6.00x2.80
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Bloco Administrativo

Quantidade Ambientes
Dimensões internas

(CxLxH)
Áreas

Úteis (m*)

droilação

Área Útil Bloco Pedagógico

41,80 x1i^S(2J0

399,39

Demais Espaços

Quantidade Ambientes
Dimensões Internas

(CxLxH)
Áreas

Úteis (m^)

01 Pátio Coberto

Passeralas ̂ 1)
Área Útil Total

3,20 x3.èex 2.65
173,73

12.32x3

210,67

Quadra Coberta

Quantidade Ambientes

Quadra poiiesportíva coberta

Dimensões internas
(CxLxH)

Áreas
Úteis (m*)

15,95x24.25x8,09 386.78

Jj;,

1,70 X 1.50x2,80Sanitáno PNE

Área Útil Total 430,55

6.3 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

Elementos Ambientes Especificações

Cerâmica 10x10 cm (do
piso à altura de ̂ m)

Cores

Branco

Etemerítos de fechamento,
Paredes e Pilares

Fachadas

f^a-meio de cerâmica
JUjKlOm (altura 90cm do

piso)

a acríHca (do roda»
ao teto) acatlnada

Pkitura acrílica (paredes
da quadra)

Branco (espaço
reservado para

painel decorativo a
^r desenvolvido
i  pela escola)
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Portõ^ de Entrada

Ambientes

Entrada

Especificações

Telha perhjrada
(fechamento quadra)

Pintura esmalte sintético

(pilares e estrutura
aparente quadra)

Colunas em aço

galvanizado com tela de

arame galvanizado

Cores

Portas

Salas de Aula

Demais Ambientes

Aiisares

Folha de Porta

Moldura de madeira do

Folha de Porta

Alísares

Amarelo

Platina

Box dos Sanitários Folha de porta Branco

Cot«rtUra

.E>átío Coberto,,

Bdrais

'!:Estai^ra de Ma(k»{iil>

' 'Estrutura de Madei^i-ilí

Todos os Ambientes
Pintura PVA acabamento

fosco

: Fosco

Branco Neve

111
Coberto e I

Ambientes InlOTtoél

:  Piso podotatil SOxSOcm

/^as Molhadas

iKüiwni

Branoo

Cr/a

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
S8S Q.2 Bloco F Edifício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Telefone; (61) 2022-4165 - Site: www,fnde.gov.br



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Gerai de Infra-Estrutura • CGE5T

Elementos Ambientes

is
Quadra

Especificações

Piso àicbsirtâf polido com
cimerito.wynum com

granitina/ dwnarcaç^
csloridas com pintura à
base de resina acrilica '

Cerâmica 30x40cm (do

piso à altura de 0,90m}

Cores

Cinza/ azul,

amarelo, laranja,

branco e verde

Branco

Salas de Aula

Roda-meio de 10cm de

Madeira (altura de O.gOm

do piso)

Verniz Fosco

Pintura acrílica (do roda-

meio ao teto) acetinada
Marfim

Cerâmica 30x40cm (do

piso à altura de 1,20m)
Branco

Secretaria/Administração

Paredes

Roda-meio de 10cm de

Madeira (altura de 1,20m

do piso)

Pintura acrílica (do roda-

meio ao teto) acetinada

Verniz Fosco

Marfim

Cozinha
Cerâmica 30x40cm (do

piso ao teto)
Branco

Cerâmica 30x40cm (do

piso â altura de 1.80m}
Branco

Sanitários e Vestiários

Roda-meio de cerâmica

lOxIOm (altura 1,80m do

piso)

Azul Escuro

(Masculino) e
Vermelho

(Feminino)

Pintura acrílica (do roda-

meio 80 teto) acetinada
Branc»

Reservatório Metílico
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6.4 TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS

Sanitários feminino e masculino (Bloco Administrativo)

^c^:SarMria ConúMidoneü com Caixa Accylacâ, código Izy P.111, DECA, ou
equivalente

Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente

Lavatório Pequeno com coluna Ravena/Izy cor Branco Gelo. cód^: L915, DECA oe,
equivalente. rí

Torneira para lavatório de mesa bica baixa izy, código 1193.C37. DECA ou equivalente.

F*ap^iÉa Metálica Unha Izy, código 2020.037, DBitA ou equiválente ^ ]|[;|;li
Dispensar Toalha Unha Exceiience, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;

S^>onislÉteycft»Ex(»ltonce, código 7009. MelN^m^osou «)ulvalente

Sanitários feminino e masculino (Bloco de Serviço)

Bada Sanitáfia Vogue Plus. Unha Ckmforto abertucB, cor Br^mco Gelo, cóefigo: P:5i,
DECA. ou equivalente " '
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,
código AP,52, DECA, ou equivalente.

Dud^a Higiánica com registro a dwivação Izy. código 1984.C37. M2T.CR, áfil
equivalente. ' i-"'-' "í
Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente

y^sentopléstícolzy, código AP.01, DECA, ou equivalente ::s; ; B
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código
4900.C.MAX 1 Vi', acabamento aromado, DECA ou equivalente

Lavatório Pequeno suspenso Ravena/lzy cor Branco Geto, código: L.915.
equivalente.

Sifão cromado para lavatório suspenso Ravena/lzy, código: 1684,C,100.112

Vestiário

Sifão cromado para cuba de embutir, código: 1684,C.100.112

:  Jlí iCl [I «TTVJ: 1

Papeleira Metálica Unha izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

Barra de apoio para lavatório' u Linha conforto, aço polido, DECA. ou equivalente

QispefiiM' Tsaa>a,tMi8 Exc^ence,' cód^ 70^. |4tifa«mntos ou equivaieaernHH

Saboneteira Linha Exceiience. código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Válvula de Mictório Pressmatic Compact Chrome Baixa Pressão - Ref: 17010306 - Docol

Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Uy P.111. DEC^
equivalente

Assento plástico Izy, Código AP,01, DECA, ou equivalente

Lavatório F>equeno com cc^a Ravena/lzy cor Branco Gelo, código: L.915. DECA oU'
equivai^te. .'nu

Tomeira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193,037, DECA ou equivalente.
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Dispensar Toalha Unha Excellence. código 7007, Melhoramentos ou equivalente

SWoneteira Unha Excellence, código 7009, MeltW^Hnentos ou equivalente

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

^^bamento para registro pequeno Unha 1;^, códi^: 4900.C37.PQ, DECA bu ^

Area de Serviço e Recepção de Alimentos

Cozinha

Tanque Grande (40 L) cor Biarrco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente . - >!, ,

Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente

TcOTieira da parede de uso geral com arejadr»* Izy, código 1155.C37, C^A. oq
equivalente

Tomeira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm. cuba 3, básica, aço inoxidável, d válvula, FFIANKE, ou
equivalente

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente

Torneira para cozinha da mesa bica móvel izy, códi^ 1167.037, DECA, ou equiv^ente

Tomeira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

Vestiários (feminino e masculino) da Quadra Coberta

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

As^^te plástico Código AP.01, DECA, ou et^iividcile^' ; :IHH
VÉVula de descarga: Base Hydra Max, cócfigo 4550.404 é ac^^dgab
4^0.C.MAX 1V4', acabamento cromado, DECA ou equivatote- . . .
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA. ou equivalente

i^SocnunadopOBCi^ de embutir, código; tsftzo-tfte.iig

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA OU equivalente
Dudia. JJ^fiOZETTL.

atente

Sanitário PNE da Quadra Coberta

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P,51,
DECA, ou equivalente

.AÃIsfiio Polléster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor BtSflOó ̂ ^{0
«aó^go AP.^. DECA, ou equival^te
Lavatório de canto suspenso com mesa, código: L76, DECA ou equivalente

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C. cor cromado, DECA, ou equivsdente

i i j; ."ü \ JAi

Tomeira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente

"li

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivatente
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s. 7009, Melhoramentos ou equivalente ;

Áreas externas / jardim I Circulação

Temii^a de. parede de uro oeral com bico: aueira Izv, código 1153.037, DEC

6.5 TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

Código Quantidade Dimensões Tipo Ambiente

Internas (LxH)

0,80x2,10

0.80X 2,10

l O.MX 2,W;

0,60x2,10

0,80x 2,10

0,60x1.60

0,80x1,60

.0.80x2,10

01 folha, de abrir, lisa, em

madeira.

01 folha, de abrir, em madeira, d

visor de vidro e chapa metálica.

01 folha, de abrir, em madeira, d

chapa m^llca. : J

01 folha, de abrir, em madeira, d

veneziana de madeira

01 folha, de abrir, em madeira, c/ ,

veneziana de madeira

01 folha, de abrir, lisa, em

madeira.

01 folha, de abrir, em madeira, d

barra metálica.

01 folha, de abrir, em madeira, c/

barra e chapa metálica,

Vestiário, co^nh&,
almoxarifodD, L

arquivo, diretorjâ|L
secretaria, saia B

profess^vvt.B
Sala de Aula

Sanitários a tí

vestiários quadra',

Depósito

Despertsa^
Sanitários

feminbw é

masculino

Sanitários e

vestiários quadra

Sanitários f'

Sanitário PNE ds
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PORTAS DE alumínio

Código Quantidade Dimensões

internas (LxH)

Tipo Ambiente

1"
0.80X 2,10 01 folha, de abrir, com vidro e

veneziana

Área de Semffl |

JANELAS DE ALUMÍNIO

Código I Quantidade
Dimensões

Internas (LxH)

0,60x 0,40

0,60x 0,90

1,00x0,40

1,50x0,40

. 1i20x1im

1,50x1,10

2,00x1,10

2,20x1,10

Í|||2,0Q»(0,6Q

Tipo

Basculante, de alumínio

De abrir, de alumínio

Basculante. de alumínio

de correr, de alumínio

Basculante, de alumínio

Basculante, de alumínio

Basculante, de alumínio

Vmeitíana

Ambiente

Cozinha*

vestiários,

almoxarífado e

arquivo

Despensa*

Straa de Serviço <
Coanha*

Sala de

Professores e

Diretoria

Sala de ̂
Professores,

Diretoria e

Secretaria

Salas de aula

Ferragens para Portas em Madeira

Maçaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

Rosetas.La Fonte, ref. 307 ou equivalente

Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equl\^i4e.

Cilindro, La Fonte. ref. STE 5 pinos ou equivalente

iOcárrwüças, La Fonte. ref. 05 ou equivalente (3 porporiB4.1~

Puxadores La Fonte, ref. PH1-32/300 ou equivalente (para portes PM7)
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Ferragens para Portas em Madeira

Tarjeta metálica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, ref. 719 ou equivalente
(para portas PM6 e PM7)

Barra de apoio para PNE 500 mm, em aço ínox polido

6.6 LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Nome do arquivo

6Q.ARQ-MED-01_^1
6Q-ARQ-ORÇ-01_R01

Título

Memorial Descritívo de Arquiteta^

Planiltia Orçamentária

PRODUTOS GRÁFICOS ■ ARQUITETURA - 28 pranchas

Nome do arquivo I I  EscalaTitulo

Implantação

Planta Baixa - Acessibilidade

Layout

Paginação de Piso

Forro

Cobertura

Esquadrías - Detalhamento

Esquadrias - Detalhamento

Bloco Pedagógico

Bloco Pedagógico

Bloco Administrativo

Bloco de Serviço

Pátio Coberto

Passarelas

Reservatório

Quadra Coberta

Quadra Coberta

Quadra Coberta

Ampliação Bloco Pedagógico

Ampliação Bloco Administrativo

Ampliação Bloco Serviço

Ampliação Bloco Serviço

Ampliação Bloco Serviço

Ampliação Quadra

6Q-ARQ-IMP-GER0-01 ROÍ

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

indicada

indicada

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

indicada

1:60

1:25

6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01

6Q-ARQ-LYT-GER0-03_R01

6Q-ARQ-PGP-GERO-04_R01

6Q-ARQ-FOR-GER0-05_R01

6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01

6Q-ARQ-ESQ-GER0-07_R01

6Q-ARQ-ESQ-GER0-08_R01

6Q-ARQ-PLA-PDG0-09-R01

6Q-ARQ-PLA-PDGO-10-R01

6Q-ARQ-PLA-ADM0-11-RO1

6Q-ARQ-PLA-SER0-12-R01

6Q-ARQ-PLA-PAC0-13-R01

6Q-ARQ-PCD-PAS0-14-RO1

6Q-ARQ-PLA-RES0-15-R01

6Q-ARQ-PLA-QDA0-16-R01

6Q-ARQ-PLA-QDA0-17-R01

6Q-ARQ-PLA-QDA0-18-R01

6Q-ARQ-AMP-PDG0-19-R01

6Q-ARQ-AMP-ADM0-20.R01

6Q-ARQ-AMP-SER0-21-R01

6Q-ARQ-AMP-SER0-22-R01

6Q-ARQ-AMP-SER0-23-R01

6Q-ARQ-AMP-QDA0-24-R01

6Q-ARQ-AMP-QDA0-25-R01

6Q-ARQ-PLE-PTRO-26-R01

6Q-ARQ-PCD-RFR0-27-R01

6Q-ARQ-PCD-GER0-28-R01

Detalhamento de portões e fechamentos

Sugestão de f^hamento para regiões frias
Detalhamento elementos externos
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PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA - 34 pranchas

Estrutura de Concreto

Nome do arquivo

6Q^N^iyí»060-01_R02
6Q-SCF-PLD-PDG0-O2_R02

6Q-SCV-DET-PDG0-O3_R02

6Q-SCV-DET-PDG0-04_R02

6Q-SCV-DET-PDGO-O5_R02

6Q-SCV-DET-PDGO-06_R02

6Q-SCO-PLD-PDG0-07_R02

6Q-SFN-PLD-ADM0-08_R02

6Q-SCF.PLD-ADM0-O9_R02

6Q-SCV-DET-ADM0-10_R02

6Q-SCV-DET-ADM0-11_R02

6Q-SCO-PLD-ADM0-12_R02

6Q-SFN-PLD-SER0-13_R02

6Q-SCF-PLD-SER0-14_R02

6Q-SCV-DET-SER0-15_R02

6Q-SCV-DET-SER0-16_R02

6Q-SCO-PLD-SERO-17_R02

6Q-SCO-PLD-PACO-18_R02

6Q-SCF-PLD-PAC0-19_R02

6Q-SGV-DET-PAC0-20_RQ2

6Q-SGV-DET-PAC0-21_R02

6Q-SGO-PLD-PAS0-22_R02

6Q-SGO-PLD-PAS0-23_R02

6Q-SFN-

6Q-SGF-

6Q-SGV-

6Q-SG0-

6Q-SFN-

6Q-SFN-

6Q-SGF-

6Q-SCV-

6Q-SG0-

-PLD-VSTO-:

-PLD-VSTO-:

-DET-VSTO-

-PLD-VSTO-

•PLD-QDAO-

-PLD-QDAO-

-PLD-QDAO-

-DET-QDAO-

-DET-QDAO-

-24_R00

•25_R00

-26_R00

-27_R00

-28_R00

-29_R00

-30_R00

|-31_ROO

1-32 ROO

Título

Locagão dEiobra e i^òcos défcndação
Formas

Vigas

Vigas

Vigas

Vigas

Piiares e lajes

Locação da obra e blocos de fundação

Formas

Vigas

Vigas

Pilares e lajes

Locação da obra e blocos de fundação

Formas

Vigas

Vigas

Pilares e lajes

Locação da obra, blocos de fundação e pilares

Formas

Vigas

Vigas

Locação da obra. blocos de fundação, formas, pilares
e vigas (M1)

Locação da obra, blocos de fundação, formas, pilares
e vigas (M2)

Locação da obra e blocos de fundação
Formas

Vigas

Pilares e lajes

Locação da obra

Blocos de fundação

Formas

Vigas

Detalhes

Escala

Estrutura Metálica

Nome do arquivo

6Q-SMT-PLD-QDA0-02 ROÍ

Título

Planta, cortes e detalhes

Planta de cobertura, cortes e detalhes
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PRODUTOS GRÁFiCOS - HiDRÁULICA - 09 pranchas

Instaiação de Água Fria

Nome do arquivo |

6Q-HEG-Pl-B-GER(Wl»ifí01

6Q-HEG-AMD-GER0-02_R01

6Q-HEG-AMD-QDA0-03 R01

Títuio

Pianta

Ampiiação e detalhes

Ampiiaçâo e detalhes

'.fr. *i»r 'trel

T)' >f««nba;v<m«pnn

.'d £.-ucaçdo

Nome do arquivo | Título 1  Escala

6Q-HAG-PLB-GER0-01_R01 , r,::. Planta Baixa 1:100

6Q-HAG-PLD-SER0-O2_RO1 Plantas baixas e isométricas indicada

6Q-HAG-PLD-GER0-03_R01 Plantas baixas e isométricas indicada

6Q-HAG-PLD-QDA0-04_R01 Planta Baixa e Detalhes indicada

Instalação de Esgoto Sanitário

I  Escala

indicada

indicada

instalação de Gas Combustivei

Nome do arquivo I Título

Planta Bai)»a£etalhas

I  Escala

Sistema de Proteção contra incêndio

Nome do an^uivo I

6Q-HIN-PLD-GER0-01 R01

Título

nante Baixa e detali^

PRODUTOS GRÁFICOS - ELÉTRICA - 16 pranchas

instalações Elétricas - 110 V

Nome do arquivo I Título

6Q-eiE-PLB-GERO-01-220.127_R01

6a€LE-PLB-GER0-02-220.12r_R01

6Q-£LEJ»LB^ER0-03-220.127_R01

6Q-ELE-PLB-GERO-04-220.127_R01

6Q-ELE-Í»LB43ERO-05-220.127_R01

I  Escala

Planta Baixa Gerai

Ampliação de Bloco pedagógico e pátio coberto.
Ramais e Diagramas Unifílares

Ampliação de Bloco administrativo e serviços. Ramais
e Diagramas Unifílares

Ampliação de quadra a vestiários. Ramais e .
Diagramas Unifílares

Planta baixa de telefonia -ti

Indicada

I  Escala

indksada

indicada

Indicada

instalações Elétricas - 220 V

Nome do arquivo I

e&€l£-PI.&.^R(M)14a3^_R01

eE3-EI^-^LB4^RÒ«2^^_Fffi1

Título

Planta Baixa Geral

I  Escala

Ampliação de Bloco pedagógico e pátio coberto.
Ramais a Diagramas Unifílares

Ampliação de Bloco administrativo e de serviços.
IIWül"" Rsmals e Diagramas Unifílares
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E-PLB-<^RO-04-3e0.220_R01

ÍQ-El£-PLB-GER0-Q5-380^_RO1

Ampliação de quadra e vestiários, I
Diagramas Unifílares

Planta baixa de telefonia

FiJe
iv Kç i.i 6 <,é a

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Nome do arquivo Título I  Escala
6Q-EDA-PLB-GER0-01_R01 Bloco pedagógico e Pátio coberto/Planta de cobertura , indteada

6Q-EDA-PLB-GER0-02 R01 Bloco pedagógico e Pátio coberto/Planta Baixa indicada

|SQ-EDA-PLB-GER043_R01 Bloco administrativo e de serviços/Planta de cobertura

6Q-EDA-PLB-GER0-04 ROÍ, Bloco admirtistratíN^ e de

-EDA-PLB-GERQ-Í}5_R0ÍJ e vestó^, Ramais e Dií

V-DETr^ERO-OS.I^li
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PASTOS BONS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS • MA

1. INTRODUÇÃO

O presente Projeto Básico tem por finalidade referenciar a natureza, a

abrangência e as atribuições dos Serviços para a EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA

6 SALAS COM QUADRA - ESCOLA ANGICAL (3075784), no município de Pastos

Bons - MA que serão realizados, após a Tomada de Preços que ocorrerá na sede

do município, e que a mesma será inserida no sistema do município de Pastos Bons

- MA de acordo com a planilha e os projetos pactuados entre FNDE e Prefeitura

Municipal de Pastos Bons /MA.

2. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços

especializados, para EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA 6 SALAS COM QUADRA -

ESCOLA ANGICAL (3075784), no Município de Pastos Bons - MA, nos termos do

Projeto Básico e escopo do Projeto Arquitetônico que fazem parte integrante

deste instrumento.

3. JUSTIFICATIVA

Justifica-se tal execução tendo-se por norte que é de total interesse da

comunidade usar os recursos oriundos do FNDE para a conclusão da obra já aqui

citada, após o devido processo licitatório e em virtude da antiga contratada ter dado

cabo ao abandono desta, e, levando-se em consideração, que tal conclusão

proporcionará acesso de qualidade aos serviços nestes desenvolvidos, melhorando

drasticamente a educação e trazendo dignidade e uma melhor qualidade de vida a

todos os munícipes, assim como melhorando o ambiente de trabalho e estudo para os

servidores e alunos.

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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Antecipadamente à elaboração da proposta, o licitante deverá tomar

conhecimento das peculiaridades Inerentes a presente contratação, sendo-lhe

facultado vistoriar o local de realização dos serviços com o objetivo de avaliar as

condições e as suas eventuais díficuidades de execução.

As empresas participantes da licitação deverão apresentar atestado fornecido

por pessoa jurídica de direito público ou privado, averbado pelo CREA, acompanhado

das respectivas Certidões de Acervo Técnico, comprovando ter executado

obras/serviços de características técnicas equivalentes às do objeto da licitação. A

apresentação de proposta implica ampia aceitação, por parte da licitante interessada,

das condições impostas no presente Edital.

5. DOS VALORES GLOBAIS MÁXIMOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Os valores globais máximos da presente contratação correspondem a

R$ 2.066.546,85 (DOIS MILHÕES E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E

QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

5.2. A empreitada é por preço global, tendo como estimado os quantitativos

dos serviços.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo previsto para execução das obras e/ou serviços é de 10 (dez) meses,

a contar da data de recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma físico-

financelro.

7. PRÉ-REQUISITOS

As empresas participantes da licitação deverão apresentar atestado fornecido

por pessoa jurídica de direito público ou privado, averbado pelo CREA, acompanhado

das respectivas Certidões de Acervo Técnico, comprovando ter executado

obras/serviços de características técnicas equivalentes às do objeto da licitação. A
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apresentação de proposta implica ampla aceitação, por parte da licitante interessada,

das condições Impostas no presente Edital.

7.1. São obrigações do contratante:

a) Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto e relatar, por

escrito, as eventuais irregularidades na execução dos serviços;

b) Fiscalizar a execução dos serviços;

c) Sustar a execução de quaisquer trabalhos, por estarem em desacordo com o

especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida:

d) Receber os serviços contratados nos prazos e condições estabelecidos;

7.2. São obrigações da contratada:

a) Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o início da vigência da

contratação, as ARTs - Anotações de Responsabilidade Técnica - de execução

dos serviços, com as taxas devidamente recolhidas;

b) Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem

de Serviço, a respectiva ARI - Anotação de Responsabilidade Técnica -, com as

taxas devidamente recolhidas;

c) Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras, com as

recomendações fornecidas pelos fabricantes dos materiais e com os detalhes

constantes nos anexos do presente;

d) Fornecer todo equipamento e ferramentas e andaimes necessários à execução dos

serviços. Os andaimes utilizados pela contratada deverão atender às normas de

segurança pertinentes;

e) Contratar mão-de-obra idônea, que tenha comportamento compatível com o

ambiente de trabalho, mantendo bons hábitos de conduta;

f) Contratar mão-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao

objetivo pretendido:

g) Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;
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h) Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança

pública;

i) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a

legislação vigente sobre tributos, direitos trabaitiistas, previdência social, acidentes

de trabalho e demais contribuições;

j) Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestação do serviço a usar

equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na

NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos

demais dispositivos de segurança, utilizar uniforme e crachá de identificação

durante todo o tempo de permanência no local da execução dos serviços. Deverão

ainda apresentar-se ao responsável pela unidade a fim de obter a permissão para

início dos serviços;

k) Observar rigorosamente a Norma Regulamentadora NR-18 - Condições e Meio

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, do Ministério do Trabalho e

Emprego;

I) Manter permanentemente atualizadas junto à Seção de Apoio a Licitações deste

município, durante a vigência do contrato, todas as condições de participação

exigidas nesta licitação;

m)A responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licenças, alvarás e

demais exigências relativas a aprovações dos projetos e execução dos serviços

junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e

equipamentos, cópias de projetos, transportes, estadas e alimentação de pessoal,

confecção e afixação de placas de obra dos responsáveis técnicos, andaimés,

tapumes e proteções, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços;

n) Fornecer, para aprovação deste órgão, antes de iniciar os serviços, todos os

desenhos de detalhamento que sejam necessários, e catálogos dos materiais

construtivos e equipamentos especificados, com curvas de rendimento,

assinalando seus pontos de seleção;
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o) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer

vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão

definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da

contratada (via e-mail ou oficio); inclusive após o recebimento definitivo da Ordem

de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados

em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;

p) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo

descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão

de inteira responsabilidade da contratada, devendo, para tanto, ser prevista a

obtenção de licenças diversas, pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

q) A contratada não poderá subempreitar os serviços no seu todo, podendo, contudo,

fazê-lo parcialmente, mantida, porém, sua responsabilidade direta, sendo que

somente serão admitidos subempreiteiros especializados e devidamente

legalizados;

r) A contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após o início da vigência da

contratação, os profissionais responsáveis pelos serviços, fornecendo seus nomes,

números do documento de identidade e comprovação da capacitação e da

experiência exigidos;

s) A contratada deverá fornecer á Fiscalização, até 01 dia útil antes do inicio da Ordem

de Serviço, salvo situações excepcionais, listagem com nome completo e RG dos

funcionários envolvidos nos serviços pela contratada, para fins de controle de

acesso ao local.

t) Mesmo quando não especificados nos documentos de projeto, todos os materiais

empregados e todos os serviços executados deverão estar de acordo com as

exigências das NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (NBR), da ABNT.

PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

8.1 Tipo de Licitação
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A licitação adotada será na modalidade Tomada de Preços, sendo necessária

observação á Planilha Orçamentária, Composições Unitárias Principais e Auxiliares,

BDI e Encargos Sociais.

8.2 Período de execução

O prazo previsto para a execução dos serviços é de 10 (dez) meses, a contar

da data do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma físíco-

fínanceiro (Anexo II).

8.3 Valor do contrato

O valor estimado das obras e/ou serviços conforme já explicitado no item 5.1

será de R$ 2.066.546,85 (DOIS MILHÕES E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS

E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) conforme planilha

anexa (Anexo II).

8.4 Legalização da obra

Será obrigação da Contratada a legalização da obra nos órgãos competentes,

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA, bem como, na

Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito, com emissão

respectivamente da ART e do Alvará de Construção.

Estes documentos deverão ser mantidos na obra, em uma pasta, conforme

prevê a legislação vigente, e uma cópia entregue a físcalização.

8.5 Forma de recebimento dos serviços

O prazo para iniciar a execução dos mesmos é de 05 (cinco) dias, ambos os

prazos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Sen/iço.

O prazo para vistoria dos serviços e recebimento provisório pela fiscalização

será de 15 (quinze) dias, a partir da comunicação por escrito, por parte da Contratada,

de que o mesmo se encontra concluído.
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O prazo para recebimento definitivo dos serviços será de até 30 (Trinta) dias,

a contar da data de vistoria de que trata o item anterior.

8.6 Forma de pagamento

Os pagamentos das obras e/ou serviços objeto deste Contrato serão realizados

parceladamente, após o laudo de medição da Secretaria de Infraestrutura,

Urbanismo, Transporte e Trânsito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a

apresentação da fatura emitida pela Contratada correspondente aos serviços

executados e medidos.

a) A primeira medição só será paga com apresentação da cópia da Anotação de

Responsabilidade Técnica (ART) da obra e/ou serviço junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA/MA), do Alvará de

Construção e de documento que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS

e após comprovação da colocação da Placa da Obra.

b) Nenhum pagamento será efetuado à contratada sem a devida comprovação da

regularidade exigida na fase de habilitação da licitação.

c) A última medição, não inferior a 10% do valor total da obra, será pago mediante

termos de recebimento provisório.

8.7 Recebimento

O serviço será considerado como aceito, desde que o acabamento seja julgado

satisfatório, através de controle visual, e todas as instalações testadas e aprovadas.

9. FISCALIZAÇÃO

9.1. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pela Secretaria

Municipal de Educação, com o apoio da Coordenação de Infraestrutura da

Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito deste Município, e

a fiscalização do contrato referente aos serviços objeto do presente projeto básico

será exercida por engenheiro civil fiscal do município;
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9.2. A Fiscalização será investida de plenos poderes para:

a) rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam ás obras contratadas,

obrigando-se a contratada a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus

para o município e sem alteração do cronograma;

b) sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica;

c) solicitar a substituição de profissionais que não apresentem desempenho

satisfatório, devendo a Contratada apresentar novos profissionais com

comprovação de experiência equivalente à exigida no Edital de Licitação.

9.2.1 A fiscalização é exercida no interesse da Administração, não exclui nem

reduz a responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por

qualquer irregularidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

9.2.2 Quaisquer exigências da Equipe Técnica deverão ser prontamente

atendidas pela licitante vencedora, sem ônus para o município.

10. DA VIGÊNCIA

A vigência desta contratação é de 12 (doze) meses, contados da data que a

contratada receber o contrato já devidamente assinado pelo CONTRATANTE.

11. ANEXOS

11.1 São anexos deste documento:

a) Anexo (- Projeto Arquitetônico;

b) Anexo II - Planilha Orçamentária, Composições Unitárias, BOI e Encargos Sociais;

c) Anexo III - Caderno de Especificações Técnicas;

d) Anexo IV - Relatório Fotográfico; e

e) Anexo V - Anotações de Responsabilidade Técnica.
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Pastos Bons, 13 de setembro de 2021

APROVO o presente Projeto Básico, consoante previsto

no art. 7" §2*^, Inciso I c/c art. 38, caput, ambos da Lei Federal n" 8.666/93.

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO

Prefeito Municipal
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ANEXO I

CADERNO DE PROJETOS
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ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS, BDI E ENCARGOS SOCIAIS
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1 - ORÇAMENTO - RESUMO
PROPONENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

OBRA: ESCOLA 6 SALAS COM QUADRA • PROJETO CONVENCIONAL PADRÃO FNDE • ID SJMEC (3075784)
LOCAL; POVOADO ANGICAL

REF. SINAPI SEM DESONERAÇÃO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 115,66% (HORA)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 81.734.75

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES RS 14J23,U

3 FUNDAÇÕES RS 147.167,M

4 SÜPERESTRUTÜRA RS 214.149.20

5

6

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICM. INTERNO E EXTERNO (PMRED^iSÍ ' i RS

RS

60.622,

!í lfô.763,52

7 SISTEMAS DE COBERTURA IIHHIHHHHÍÍ RS 230470,W

8 IMPERMEABILIZAÇÃO RS 17.691,03

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS RS 171.402,27

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇA<jf si|^HBt9C RS 159.269.18

11 PINTURA RS 44.117.47

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS HHBHÍHI ; RS 44.855,33

13

1  14

15

INST/UJLÇÕES SANITÃRIAS iflHBHHi

INSTALAÇÃO DE GÃS COMBUSTÍVEL

RS

RS

RS

^.468,63

1?.830,6$:

2.962,63<

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO RS .  . 3.412,06

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V fgÇ > RS 73074,24

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPIM9 RS 46.868,12

19

20

21

SERVIÇOS COMPLEMENT/WES

SERVIÇOS FINAIS -■

SERVIÇOS PRELIMINARES ■ QUADRA "KgH? X

RS

RS

RS

54.927,58

2.531,09

3079,90

22 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA : : RS 6.427,19

23 FUNDAÇÕES • QUM}RA RS 57.411,03

24 SÜPERESTRUTÜRA - QUADRA RS 57251,00

25 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICM. INTERNO E EXTERNO (PAREDES) - QUADRA RS 24.967,71

26 ESQUADRtAS • QUADRA RS 12.658,05

27 SISTEMAS DE COBERTURA • QUADRA RS 224.619,19

28 MPERMEABILIZAÇÃO • QUADRA RS 6.310,26

: •! 29^ REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS • QUADRA RS 60.690,58

P. 30^ SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA RS .4a.3:».oo

«5 31' ■ PINTURA. QUADRA RS 8242,29

li ̂ INSTALAÇÕES HIDRÃULICAS - QUADRA RS 3.616,17

> 33 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIMS • QUADRA RS 15.042,09

LOUÇAS E METMS • QUADRA RS 8.5^,21

35 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉNCIO - QUADRA RS 968,78

i M INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA RS 10.513,01

1 37 ■ SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) • QUADRA RS 7.458,51

fl-SÍ'- • SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA RS 7291,76?

1 39 SERVIÇOS FINAIS • QUADRA RS 795,53

VALOR DO BDI ==>
TOTAL COM BDI =»>

RS
RS

413.309,37
2.066.546,85

DOIS MILHÕES E SESSENTA E SEIS MIL. QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
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PROPONENTE: RREFEITVRA MUNICIPAL DE PASTOS SONS • MA

OORA ESCOLA 6 SALAS COM QUADRA • PROJETO CONVENCIONAL PADRAO PNDE • ■> SIMEC (SSTSrM)
LOCAL POVOADO ANGICAL

REP SINAPI SEM DÇSONERAÇAO • MARANKAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOdRE PREÇO OE MAO-DE-OSRA 115.66% (MORA)

IH • CRONOARAMA

BCU 26%

10,87S

6 310,26 I 0.3116
I.2S2XS I 1J82AS

1Í.20T.17 I 1S.177

tMSM 14.rM.70 1ZJ32J8

2d iMPeW€ABIÜZACAO.QUADM .v ■! 6 310.26

,1 '13 'o-i 1 • « . • -ri' 1

»W( )i J,.,. .1 ■>. TT7Trri'T 49.329.00
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II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE PASTOS BONS ■ MA

OBRA: ESCOLA 6 SALAS COM QUADRA -PROJETO CONVENCIONAL PAORAO FNDE - S SIMEC (30rS7t4)
LOCAL: POVOADO ANGICAL

REF. SINAPI SEM DESONERAÇÃO -MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MAO-DE-OBRA. 115.86% (HORA)

PtenMhA Qrç*m«rKir<«

siNAP^ J^ca 0» o«ia Vi cnapft 0« aço jaMiAinoe °wrfa Gov«mo Fsdarai

SiNAPt Taptimo m chna da fiadatra coTpenaaA. eepwe^ Amm

SEINFRA L-e£(âo provisofis de e^Qie e46(Tice aa<u mQFier««iea soe Mm pQsie do coricieta. mcimive csOearrieFtiD csiia de

SiNAPi tnsiaio«éo a'ov«aú'« dO égua

SiHAPi Erecuçâo de eaniiário e v««üet« em canceiro de iAclubv« TinaieçAo « »oeteJ^e«

a^TSCéo wa ee4'!iorc oe oDr» pdm peauena »«20.COm'

Banecéd orT>vie6tio pare deposito

SEINFRA |Lo<ac4o ds o»te (aMBcucto de geMiire)

SiNAFi Limpea meearvnda de terreno cvm remoção de camacb vegetal

Atero apibadD em carrtsdae de 0.20 m oon meonat er^Ue • erenoso tentre osM'

EecevAçAo mersAiade de vMw em uuehiuer tenenç atâ hs2 O m

Re9ukRn2a(te e cempaLte^Ae 00 lunoe fle «elee

iReale^ manual de veles com compaclecão mecanizada

2 423.24 3.02S.»

7g9.2£l fôt.fiO

ass.SA I.QSS.U

êH 01 873.70

0,24

SuUoWltan 11

13 8 ass os

433.76

19,22

SuMeUl liem 28

CONCRETO AHMAOO PARA FUNOAÇÓES

EsieLS eacaveda mecanicerre/Me com 20 cm Je dieniatro. aen^ armado

LasiPO da Lcnrrete rUWi-Mtruiural e9ârA4ia:4 5cm

f i^rma Oe m»lM<i* e*Ti IftbuAs pare runiiavCe» com reaproveatamunto

A/maçãj da aco CA-SU 0 6.3mn. incKjso bTiBLimanta. corta doca e cotea^Ao

Armação da aço CA-&0 0 Smin inluso romacimantc çona. ucfira a

A/m0çfiâde«ejcCA>SO0 lOmm mkIuiu torn«Kim«nlo Lude dwUra • .ul»i;ecão

ApmavSv Jti eçv CA-SC 0 12 3mm, mUwao rurr^eomentu torte. dobra e colocação

Armeçáo de aço CA-60 0 S.Omm. irv,kMeo tornecimento. cone ooOre 0 vuiocaçéo

Conceio Bombeado fclr^ 25P^e. BKliuren preparo tariçemeMp e Meneamanto

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES •VWA2 flAlDRAMEa
FcfTTta de madeira em lãOuas para tundaçtes. com reaprovMB/rento

Arma^Ao de aço CA^ 0 68mm: inekjio fomeeimerin. cana OdCra e coiece^Ae

Armação de eçe CA40 0 8mm inciuao tomecmemo. cono dobia e colocação

Arxivação cte 090 CA-ãO 0 lOmm: metueo fomaeimento corte, o^ro a eolacsç&o

ArmeçãQ de eçe CA40 0 S.Omm. mekde torneeimente. cone daor» » celecaçãQ

Concreto Bombeado lOie 2SMP» «chjindD piapoto tonçamonio e sderNsamenio

CONCRETO ARMADO PARA PUNDAÇÔEB . BABECAUA D AOUA

Formada madMra am lãbuaa para fkmdaçdae. ccm reaprovaUam ar to

Armação da eço CA40 0 lOmm. Induao tomacim«rxe. core. dobre e «tocoção

Armação deMO CA4Cr 0 ã.Cmm, «nçMO lemaprneMo. cone, dcbre « colecaçbo

Concreto BombMBe fcK* ZSWPa ineUndo drep^o. lençamanip a sOerMamenlo

IEcbu atcavada maMnlcsmante com 30 cm da Oamairo. aam armação 44 oa

SublPlsl >U(B 31

CONCRETO ARMADO «VmB

Montagem e desmoniager^' de roíma para vigas em- cnaoa oe maoarra plas^uCa com reaproverta

Armaçan oa aço CA<Sü 0 6 3(nm neiuio romeriieerHo mrre Mbra 4 rninrjiçAo

Armação da aço Ca-50 0 ãinm rnciu&o tom*:.mente corte oobraecotoceção

Armação 0a eço CA>SU 0 lümm IncLso'orT)eomar>to corte oobta e coloeeção

Armaçte de Bço CA<60 0 S.lNrm meluao rorn^imenlA cpte oanra

Cnn-retw BarfiMecte r<.«« 3SMPa im wniio |>rMaru, (snçemeAb)« aoenaAmantn

CONCRETO ARMADO - LAJ6B E PILARES

Montagem * Jeemvnlãgem Oa <ormn uera oiBree em cnepa oe maOsire cumpa**seoa |;laeti'iceOa

rseprovoitamento

Armação de bço CA«S0 O lOmm. mcMo remrufnerdo corte dirua e colotMãe

lArmação da aço CA>50 0 12 Smm. mcLao tomeomento. corta, dobre e colocação

Armeçáo de aço CA-60 0 S.Omm. incluao fornecimento corte, dobra a cotocaçlo

Cororete pare EabuAve fcii"2SUPi incUrvSo [veoaro. lençemenro. aaenaamenn.

CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
Laje prã^mottada p«i torro

CONCRETO ARMADO - VERPAB 6 CQWTRAVBRQAB

Verga a conlrBverga ore^flvoldada rclt« 2QUPa aecdo iCniOcm

At>enanadeiii«dBcãâde li^vaemUfOtoacarOmleoe IdimeneOee nominan assaniam-enio em

argerrraesa rio traço 12 8 tcimanlo. cal a areia)

Ercunnamarüo (spedo de Mvariana] em tijoio cetãm>co& maciço» 5«i0tí0cm 1 w 2Co-n) s»»eniam»"to &•

SEINFRA Diviaon» d« übnnoio» « aanitãrto» am graniio ccm de Zcm poliae aisemaeo cem aMiamaeu uaçe 1 e

(t14.U3 41.1&

2&S30 18.88

I2.K «>9.42

Sitototal i«am 9.0

PORTAS DE UADEPU

PMf • Porte se ePrit am maoerre para pintura D ãO:^ lOie espeMura 3 Acm inclueo dooratíicee fietentea «

fecneour»

PM2 * Poriade madeira oom «Hior para pintura, eemi-aea tieve ou meo<Bj. dimeneãca 88x2tOem aapaseuta 3.Som.

inçiLiee 0obre»eaã. Mioniea e rechaoufi

SII*LPI 1^^ Porta de abrir am madarre para plmura O 80x2.lOm eapoBeura 3 5cm induao dotKacMas. Dalariae e
Itachadura

10.S5

83T.40909.12

2713

SuMsIel liem 41

33 Bfl 7ãs n

M4 27 6 773.97

U132.M

6S4.S5



II-ORÇAMENTO

PROPONENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS • MA

OBRA; ESCOLAS SALAS COM QUADRA ■ PROJETO CDNVENC0NAL PADRAQ FNDE -10 SIMEC (SOTSTaS)

LOCAL: POVOADO ANGICAL

REF. SINAPI SEM DESONERAÇ&O - MARANHAOlORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MAO-DE-OBRA 115,66% (HORA)

94S70 SINAPI

SINAPI

SINAPI

Ptanilhi Orç4mtnttri»

PM4- Porta da ab"' om maOaifa P9f9 0.&D>2 'Om tapsasuta 3.5çm, tom wierana 0.&(M 40m onfonna
pmiW^ijKliaojoatadigM^PajBnl|Ba «^gg^aduiB

PMS Ponadaayirom mMei^aearapintbffaOSO*?. lOm eipc$»«T8 3 5^ com VBr«2iaria O.SOvO.aom conrorina

O'oieio. ipciuao OooraoicM taianiat a !«cfi»4Lira

chi^ta de madari comp«rtada para oann«<rQ rsveauiie com lammado. O 60>i,SOm iacmo

PW7> Pona da abriram ctiepa Qe maoa^ comoaAaaoa para oanneee revasMe com lammaoo. O.SOit.SOm «rrcNao

maroo a floPttirtfriw

FERRAOEH8 6 ACESSORCB

Barri da apoio 40 em aça ir»o« pc^iao, Oaca ou wutvaiarHe» PM?

Fachadura da ambuTi' comBler», tieo lar^ata ii/ra^ocupado

Chapa malalia (Numlnn) ü ãG«n 10.4m. e« l

POBTAa BC AiUMlNIQ
PAI - PoilB ahtn<'nlo da obnr da OidOs2 lOm com olvHdo horlaonCal uaia vlc^ a vari^oaoa, coníonne profeto da

rias. nduao dobradiças batantai. ̂ ac^aOLn a vidro mirv bceal

JAHiLA<DEAUII<lHO

JA-1 -Janela daAltvninio. basculania fiUMDcm. conTome profato de ««auarvias. mcliMiva farragertea vUro «w
i«>i«iO(. aaoaasun 6mm

jA«? -jartala da Alumínio, na atvir BOaMiyn. corttorma »)uAjrias. iisriMaive rnTre(p*A« a vicUa Deu ircoKy,
aaeaaeura Bmm

JA>3 «Janela da Alumiruo. baecuianta lOOkNkm. tor^rne pro/ato o« aMuadnaa. lístiubva favra^oAs e viJro

mifuBoraaI. aauasauri 6mm

JA'4 «Janela da Alumtma. oe correr ISCueOcm caniomia pioioto lW eaquaunes. inclMfiva lenagarta a vnire Dw
ir^aler. neaaaura Sairn

XVS ̂lanaia da Alumínio, aacorrer IJOt^OOiLm. surdotnieprojeto <m asMuadriaa. imiusive farrngana a vidio Im
irtcoWr. eapaaaura Sirm

JA«S «Janela da Alumínio, beacubirta ISOsllOcm, uuídDtrriB projeto de saouadriai. irciusive fvTa^ana a vliVo Uso

ir^coior. eapaosura flinm

JA-7 -Janela da Alumínio, baacubnta 200<110cm, l*on^^tmB urojetu <W eaouadna. indusiva tam^/ena e vidre irso
IrKOlor. aapeaaura dmm

jA-8 «janata da Aiumin« baaeuianta^íOsiiCiem.eeniwAia proiatedaeaMuauriaa irkAmtvatarr»garaai.«3râ não

incptor. aaMaaurs 6mrri

S&NPRA iA-9 -Janela da Aiuminio com vana&ana im iSOX^tkni Lonierme proiaro de aatiuadroie. inâusiv* Tanagans

SiNAPl JA«tO ̂ lanala de Alumínio. íUa. confeme projeto deasQuadias. inctosave íenagans

CPU Tela 0a rtyion da proiaçi^ Diaüa rb eaowMna

SINAPI

SINAPI Vtoro keo lemparado ineotor. eviasaura 6m

92960 SINAPI PaarieafOa a Inataliçoe de leaoua imaira «m mnairi nop aperaiwa vao oe 0m. cata iNito caram«a

930AO SINAPI Fabricacdo a tnstala^ da laeoua iniaire em madtrir» nte apvWhade vSq de ̂ m, para IdiKa caramc»

97544 SiNAPl Fabncaçèo a Inatal^éo de caaotaa imaire« > lelAa cerâmica

925M SINAPI FabecaçOoa inWeQOa de tesoua imeire tr- madbri nàc aparelhada

92540 SINAPI Trema da madans compoata per nua eaibrp» a terças para talhadot tie mais <]ua 2 aguaa para taiha cerâmica

SINAPI Ivarruz iintébca sobra aetnjlura da maoaíra. duas damãoa

94441 SINAPI Cabanura am toltwt C4rârntfa llpo romena

94721 SINAPI CuntB8i'a c«m telha cerâmica «mwiça» com argamasaa Paço 1 J 8

934.47

BublaM Itam SÜ

25 99

17 a2

SuMotai Itam 74

74lud'1 I SiNAPI Il~i|>a"-ie8b HTaçAn cmr luMa Oniiimi"o»a a"i nmrtacrvaB eaMraines 3IJ 54

SubunaJ Itam 94

•1. ,« ^ ftV —^ «, . -

atyarTraesa iraco > 1 3 liimtfvlo' aretai

SINAPI ICAepftca am lalo com argamaasa Paço - I 3 |L*irTiarn> I arata i

SINAPI EmMçd, com ar^amaaaa (raço • i 7 9 tcmanto i cal' ereta). asoaasura 2 cm

SINAPI RaOcco pare ovadw inivnaa sitamas. Iraçu 1 a 5 • aspasauia 0.5 ls»»

SINAPl Raoocú oe Isto. com argamaaaa Creço • 1 2 ícal I ama finaj. eepeaeure I cm

gl_. AavaaHm^ eankmree da piNdei PEi IV- earàmica 30 x 40 tm apicado com argsmasM induetnaüzada- ii>d
rajgte^jg^lymajgep _
Raveeiimarrto cartmico de paradas PEI iv • catâmica 1Q i lO «m aplcade com argamasw inOuairAU«iUi« irai
reltfliia • conforme procato

Rodamatc am madaire MMMa pareiu«40e em peratte. largura 10

27 42

22.11 27.94

23.25 29.06

to U 6729t

T0 1.4 0725T

FAVUBtrAçAa mterna

SINAPi IConirapJio da Qonceitt oáo^lnrtual epaaa/re 3om a preparo irtacânico

SINAPI Piae cimâfTiado daaampeAado eom «caMnieMo kso aeZ.Ocm com junta plasKa acabada t.^

SiMAPi r carlmíeo asmaltida V «40 «40 em apbcado eom «igamaua toownnakzatle • ind rejume «BrarcúbiNAn lanMterrBDaraâ-eerdcrme

Piao einmiae eamattede PS V • 40 a40 cm apâcado com argemasaa mousmakzBOa - mel reiunta -Cmza

. eaidorma otaMIo

Piao lâui teartteòiracienal arti pisMada Mrr»eha S0i30em

Soterra am grartftD céus andortoPa. tarpure 15 cm aspaasure 2 cm

PAVWBMTACAO EVTf MA

SiNAPi lpiaaa>o am eorteraic eeaampeneOo com junn pteaiica a cMle i 2CNn aapaasura lOcm

Rampa da ocaeso am concreto nâo aaerulim

SINAPI Vieio-Ao ccoctatt. moUadD inloca 1 T.Scm basa 122crTi atUrri

SINAPI liiairo da priia pata o aaCaUonamenio



SINA^I cta Um mamai com maaw PvA. 2 O««*iéoi

SiNA^i Pintura em uunaerileo Mfa« parMw irtumai e e»U"U». 2 oomèM

SiNAPi Pimuri «m utui PVA Mbrt laíM m«ma « «xUrna* 2 Oemtes

SiHAPi |pint^«m MmaluairatQBcamracliniuoAnuilen 2aemtes

$ir4APi

iMAsi Pimvn im asmtta «tnuim «m ect* 4a maoM. í om^bot

MStTM^gTgf

tiAQ PvC iQUavel B 20 mm fom«cime'<n • miíaUcAo

Tubo PVC «oídaval 0 2S mm. fomaeimeme »itaifí/tçM

TüU PVC Mldaw»! 0 'í2 mm tama.imama • i^iaUçio

t[>rfiecime"lo a insUla^o

fomecirnenro e insub^^

famaLirnamo • loiuia^-tq

Ma»« PVC aoiMy« 90* agua fiu 20mm

>ga*Vj PVC Mldi««l 90* a^M fna 2Sfnm

PVC loklavel SO* a^ «■ 32>n<*<

JoeP^ PVC actciM 90* aguâ ma AOmm

Joa9« PVC MtdavU 90* ha eOmm

roaca agua fna 2Sr*imK2ãmmx2õmti

foeca agua fna TimmASSfnrrOOZrnni

fa PvC aoki*^ oMt» (oaca agwa fna HmmvsommXAOmni

T» PvC «oWa^al «on» toaca aotfl fria 40mmX60(nmX29mRi

Ta PVC soldevel com rosca agua fna 60mmX60mnOCS0mm

|Ta PvC «aaSAvai aoua ina SDmm
Ta PvC iQtflpm agua ma 2&mm

Ta PVC sofetAvai agua tns 40mm

Tc PVC eokiavU agua Iria «^m

Rafl<icro Mgm^ta a^vu 0 i
0 1 r4*

Rcgiiuo OegavaU bruta. 0 1 V2*

PegiiireMgavau bruta 0 7
Pegmra oa gavau CM\iie 0 2 i 7

ftagiure de atesaao com eanopta 0 3 d*

Caivs dégjQ mamirca comciaU oa 'i OCOl ccfcma oroM>

Tubo da PVC Sana Normal xomm «onuc. a insUlagdo

Tubo oc PVC Sár>e NormU SOmm 'omac e «riiulagAo

Tubo oa P'/C Sar»a Normal lOOmm, foimat r mitUf^n

T jM oe P'<^C $èr'a Normal t âOmm . Parr^ 6 iri|UI«<4a

Joeirto PVC 90* eagolci 40 mm

JMf« PVC 90* amoln ICIUmm

Jgnf*e PVC aagoto 10U a SO

JmcdD PVC aagoto lOQi 100

Cana Silvuüa lOOUrniSOmm

PM Saca PVC III0i40mr*f

Tvmmal cU VanlM^o Sér* Normal SOmm

Caiia da «napae^ an^ aNenana •u®® rnaunúo SOCMOOtfúúmm oim lampda am Urra \aijido

Cana da gordura iilotvua. am aNeruru da ii^o. niaüirtti OMvdúOif SOOnim ubm umoSQ «m larro ruMiA»

Sumidouro, cciforrna prouto

PoMaMpiCa corVgrma sroUK

Cer>aMla de concrua ?Ocm t ZCOn com lampe corn grsna de alumirea

^DuenaHffé^ieacern mgiocadanvaijb. OarufluequrvUam»
SMAFn Isaeu Saiviána CeriysoMnat Oaoa^oiTaetmidlarrM com aoaaeotioa
SiNAPi jVAIvub da dwcarga 1 H*. acabamaptB cremado. Oeca n «quvelanto

Li f Br líj pagumeeer bmneogato, eop eekau liseanae, Oaoouaguwauwa

Papetara MelAllca. Oeea ou oQüNaMnU

StNAPi Barri d» apoio SO om age •rw^enae. Daca ou aquivuartu

SJNAPi Berra deapeio t.tc em. am u. age ibor poJde. Daca eu aqwwame

CPJ >ieanaar Toaina uuhorimantm ou «qu)vaier<r«

SIMAPi Ibnoar^tcr SiCionafaiti M«mwme«aoa ou aquifiUrru
SMAPI iTanojaGranóteOLco* brarvogeU. lr<uaaloni»fBikmBUIcrtimail) Dacaeu aquviluae

10.52

SuMoUI Mm tf .e

12 1B ^954

17 S7 19377

3.T60M

9 33S.92

149 95

SuMecalHam I3il



m^ÓS BONS

ll-ORÇAHEMTO

PROPONENTE: PREFEITURAMUNICIPAl. DE PASTOS BONS -MA

OBRA: ESeOLAfi SALAS COM QUADRA -PROJETO CONVENCIOKAL PAORAO FNDE - ID SIMEC (347S7MI
LOCAL: POVOADO ANQICAL

REF. SINAPI SEM DESONERAÇ&O -MARANHAQIORSE
ENCARGOS SÓCIAS SOBRE PREÇO DE MAO-DE-MRA. 115.68% IHORAl

Plinttis OpçaminlAH*

S^NA0| |Cub8 de emOillr em 9çe leeiWei CV"PI»14. 44>»>1 Zcn

SIMAPI Tom««« fiOArini Ót iiieM blsa rr«v<i Ows. caj egixvBleriis

SIMAP1 |c«(M emafo inttDdttftt cOinfMa. dmeMâee 50e40>30çni

To(T«tfa«Alrca l.or«nEa>Y. uemnefi' eu eouiweMiM»

SINAPI M*ii Duene com 4Mv«0e( per* flueUH «Uinces Loranzeiti ou equvalef^te

SiKAPi IToffieiTB M psT*M(M utogmj con^ bco pme maf>gj»ta '  79.90

SuMettl item 144

li

Aprige par* CeMtsi de OLP em «oncm

ReQuedr* pare venlilaçSo eoi chapa daahaitlnlo com verMaafxa

Tubo da Açc Galvaruado 0 21"'. femecanefile a •risleJACJU)

Cowvsto de aca Qakarirzaúe Sf va*

Pita amicivreaiv* ScmioorTi (2 catiMU)

Ehvetopa se coitueio par* procsçào <H tubo anurrada. esoeeeura 2iem

Pagubdof 1* aatagio

RaguMor enágti) carti regiaire

Inalaáaçáo b*a«a para aDrigo de paa rcapeaott 2 i.-ilir«3rQ« GLP ije4S Kul

Plec* de sinaiiEsçAo am pvc cod 01 • |SOO«3QOj ProiMo lumar

PlRA da «nphaçSO arn pvc ced CS •I90<h300) Panpo InAamavd

£»irmr POS . AKÔ

LwmirsAf« da «(narpIrM daPJBeoeeucdfiemeedeLH],

M8»<8ç*ode pieo com trna uiliuMe»*» pemlealiaeiode ma«m. oenenadea iqOhIOOviti

d* »iri*iiia(4o em PVC lemumaniieAi*. Amenefiai até dSOcrn'

soas

1733

t7iA 92987 SIMPI

173S

9t9S5

Quadre da c)talr>bui$Ao deembuOr. eam befremenlo, paM 72 dlijumoree psd^ aiyopeu iHrm brenui ascüane
JiauntDsaft _ _ _
Quadre da Sialnewi^Ao {WaiT«buU>. eare barTemanki. pare 15 <lia)üntores oedrdü eivoc^ IliAru brencai eachísive
daluntorea

Quatfe de deainduipeaMni ie*e<OAe • 'ernedrncMQ e »nauMeç4a

Quadro deniddiçde

Oüprder tamomeffMdaomooopotor 10 A. paMo DIN

tHilirtaiWmefiieyedco «owepoiar25 A. peade OiN

MJunier HmetnagneO» «nmptfr 92 A. Be4r*Q QlN

Dlipeiitttt de tiMeif'!» ai»

(MWdOaeWmvB^KileoUpoiv 10 A. 9 RA

ONunwWwmegfiede» WpeW 13 A. $ kA

Oiadnv(ememasnadeaUpettf iOA-ajuA

CMSfurpior lermemagneMO Oioelar 13 a • 4.$ ka

Otatumer tanDomagriedoo tdpolBr 4D A <4.5 iiA

0*1^u"U)r tememaflrwiKa (npotar 20QA

eLETRODUTOS 6 AC6RMRI08

Elatreduio Pi/C Ilegível corruçado reiof^ado. B26T.m (DN 3/4'}

QatraduM PVC Aeiivel cofrugeoe retorgaoe, 032irm (ON 11

BiavMKte ̂  ^rnm tON i ir2i

.Eielroduto PVC mccvet 0dCimm {W 2*|

Eleuoduta PVC ng» roacaval QdSmm (OM 3*1

Cana da paaasgem 40>A0 eom tampa

SINAPI Saoce de paan wflBmi PVC *>4* _ _

SMAPI i:»ia de pauaoem pvC 4ir

SIHAPI Gana da patasgam PVC 3' ociogopai

SSINPHA Csnalaia PVC SOidOcm

CABOS C nos (CONDUTORES)

CtKMbiQr de ctfire uriipúiar leoiecao em PVC'Tci^. cameQe de pretecae airi PVC, n3o preMQMer de eheinw,
clMee W teri«ae 750V. eFieoraenfierite cuím 5 lai/vei aem as seguiriiea mçMc rtpminei» ei.9 rerri'

Condutur da t.c^re urruular. «olacSu am PS7C<T0^. carTiaJa da urut»^ «t< PVC,
dasae «la tensio 7S0V. ancordoamanto classe 5. Fl0«ivel. com as seguintes úoçfloc

rrâo pnjoagador da chantAfi.

rxFmirsis «2.5 mm'

Condutor de coere urepotar «oieado em PVC'70*1:, camada de orotaçso em PVC
eJassa de lensa» Tscv. encdmoamesite «taese 5 n«siv« asm as «agutniea eefAee

nde preoegetior de cnamat
norsiihe'». eis mm'

Conouior de coara urvpoler «BOieçeo em PvCtTO^C camada da prcHa«ão em pi/C,

desse Os lansio 7MV. ertcordoamerito classe S. neiírel. com as segumies soçdos

SiKAPi Condutor de cobro urvDOia' isoiaçao em PVC/TCC limada de orQieçSo om PVC.
daeso de tonssa t5ov. enconioamerito dasae 5. nosivei cem as segutntca eagóM

SiMPi Condutor de cdors urupoier «sdiaçao em PVC/TO^C camada de pretMSo am PVC
da«M de lantaao TSOv. eneeiooemerito claue S. nsxivei. com m legurites seçde*

r.aMCCt>5o 2 parei

Cabo CCE«50 2 oaeaa

ILUWSlAÇAO E TOMADAS

SINAPI iTomada urxvereal 2P*T 10A/2SD* cor erarva eompteie

nâo prepagedor da cnemai.

rrominsis *50 mm*

nâo propagador de cnemaa.

nomioa# «95 ir.m*

nfiú propagador d» chamas.

rrarmiíMft «150 mm'

1V90

10.53

12-47 24 94

157.64 1 417

8 745.21

1.448.4025.50



PASTOS BONS

II.ORÇAMENTO
PROPONENTE; PREFERURA MUNKPAL DE PASTOS BONS ■ MA

OBRA: ESCOLAS SALAS COM QUADRA - PROJETO CONVENCIONAL PAORAO FNOE - ID SIMEC I34757S41
LOCAL: POVOADO ANGICAL

REF. SINAPI SEM DESONERAÇAo -MARANHAOlORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO D5 MAO^JE-OBRA 11568% (HORAl

PUnllhi OrçamenlArt*

27 9a r 1 60

23 9' 167 78

M 00 »00

TfrTteda uriivOrsal 70A/25Cry (canca completa

l'HeTT\jpto' SAmplea to A, cosnpleu

imsFnjpUK düM teçòM lOA pa 4«cM. co<^piou

SIWPI Imacupta itè» seçOca lOA por soçta. mrnpfcMs

SMAP( lFklirnipfe)r aitnpHa com ma tonteos

PbC9Moe2K4*

8EINFRA LumintrtM eovMlr 2ic32W comptata

SEINFRA LumMua amBiSii 2)>16W eomplata

Pitijami com itmpMa Oe vapoi maipice 150W

I TcmaM mMular Fu^5 eomplaa ».M
SuMaW Ham 17.0

Péra-faiMlIpe rwWn «m laHo efwnsA>

VargalA CA -S » lOmm

Cenaeter mM^vam branjpaaiiAhade

C«no OOMidtaçlD da pettnoMSOOiúOOmm am aço cm

HaMkía liiuppWMBM M* t 3iUm

CiÉ» da ceM nuaSmm*

114 td 1427?

1 M

19.34 2«1fi

SiHAPI

SiriMt

Caia daínapdc*3coin»iivaanPVC. 023On«n»2S<knm

&E1KFRA Temlnalou coAdclarda praaaao-para«éém 3Smm2

Bancada am Qranito einxa amcaaina «amaaaura 2cm, eonbmii prqeto

PraWelr», acabaa'>f*> aup«Mr a banca «n gfMB ema andwisdu •aapaaaura 29". conforma pfofen

Podertl am swM <km. I«vrm*l7il0cm aafMaaunvar\d,«|» plopadalra

Ponaa para arniérla dteexMiaaiTi mdfe«m ravaaumarit» am brmica, contornia profsto

aOUAMM. POftTAe 6 MADIL OSTAlICO

Conjuntc da «naatrei para tandafaa am fero goivarvade « giaiaforma » ccncrvia

Ceninlo dupto albra em aco rai i x/T

9044^1 iQranp. lomaslmente a pfanne fi^vítiaiva camMa oe tarra ve^peiaJ • 3 O on)

Qradil maidMcòam tata daarvnaoahvniad» a malha pitadronguta

Pon» da i0i* • wnatliiiB induarra faiatfoita para aCng» dagOa a tRO

eeinaura am Osiri chaie da 690 e laia paivansoda

CPU Pcvtio maiifeoo 1 teta da eirar com aahuiufa em barra chala de aco a ttli gahani^a 2H.79

duMatal Ham itil

SfueruBaf

timpaa gorai

CPU Placa de «nauauraeOo metálica fl 47«0J7m 033 rs
SuMMsl Mam >0.0

211 C1P30 SEINFRA CpcacAo da flDre íeacijcaoOa Qataenro)

AlafíD vlbado am camadas da 0,20 n cora matanal arglk> •

Eaesvaçta manual da vala*am niialiiiitir torrane auato rasia alá haí.u

AagulanxacAo acompactocAedo lunde da «alas

Raatarm manual da valaa

jiijiui!»

COWCHfclO AfUIADO PAfU FMOA^BS

Saiftji 0 206m aaeai<«da mamalrriantaíc*» 1SI^, aem srmacde •

Laatip d» concroie ndoaeirWal. «apeoaua Sem

Ponha da madota am tábuas para fundações, oom maprOvartamanlD

Armacáo de aço CA^ 0 lOmm: Incbso lomacrtherW. corta, dobra e ccocaçád

Armacde da açe CA^ 0 S Omm: meUso tomaeimania. una dobra a coípcepáo

Concraie Bomeaadc 25MPa: «nchondo p-vpare. lertçamonto c aderrsamonto

COluOflem AAUADO PAPtÂ PUH0ACÔE9 . VIAAS PALDftAWES

Purma da madafa on tábuas para hjrtdaçdee, com reaproportamanto

Ahhecéc de aço CA-SO 0 Smm itduso fomeoimanto cota. úobra e colocaçác

Vm^êo da aço CA-&0 0 lOrim. mcUao tornocinisnlo cone dobra e colocaçSo

lArthaçlo da açe CA40 0 S.Omm. incluso rotnacimantc. oorte. doOra e cebcaçAo

Corvíoio Bompesdo fch= 2SMPa incluir<)o pf^mío. lançamento e adensamento

CONCRTTQ ARMADO • Vie*9

UaniBoem 0 desmoncaoem Oe forme pera «oas em mapa oe madeira ptaiUdcode74 1 1 SIMPi

24 7 92777 SMPi

74 1 3 SINAPI

24 1 4 S1NAP1

Armação de aço CA«S0 0 ernm in«iuB0'omacimartio cone dobra e cabcaçéo

Armação de aço CA-OO 0 Silmrn, inciso fomaclmanto, corte dobre e colKaçáo

Concrvo Bombaado Icii-2ãUPa Vvlulrdo preparo BnçameniD a e0efta8mer\tD

CONCRETO ARMADO • LAJES E PfLAPES



PÀSf^dS BONS

II. ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFErTURAMUNICIPALDE PASTOS BONS - HA

OBRA: ESCOLA 6 SALAS COM QUADRA -PROJETO CONVENCIONAL PADRAO FNDE - B SIMEC (SOTSTM)
LOCAL: POVOADO ANGICAL

REF. SINAPI SEM DESONERAÇÃO -UARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MAO-DE-QBRA 115.66% (HORAI

34 21 92434 SINAPI

>«.9

24.3.1 9?23e

PiftMIhi Orçam^niiria

[Moniagoni o cK^monlagetn de roone paia piISFU, e
I FBa p fDvei ta m antD

> cAAM OP iuo«U9 cârnpe"M89 p4Mtinc»4e e»m

24 ei I 93169 StMAPI

lArmacee <90 OfO CA-60 2 lOmm. o>ciA(> U^ndomanfo. corle. do6ta« coVcaçéo

I Armação da ago CA-ãO 0 8 Orim inctiM Komacimanlo, corta dobra a eobcação

Cop«fgte apmbaada fctc» wefcawlo piaoirp, ançamano a aoanaiwarto

COMCWTO ARUAOO •AftOülftANCAQAS

Montagem a Qaamontogem de ferma en 0<iarat. em cbapãM madelfa eomeo^eMao^ee^^cMã com
rovwamenio

Armação da ac« CA4C 0 ã.3mm; irwjuao fOmacimanio, (BRa. dabraacobaçãa

Armação da aço CA-60 0âmm. ncbao lomaeimarda. eona. Sobra«cobcação

Armação de aço CA-âO 0 8 Omm, irtcfcju famacimantt corta flebrasootocação

Coneraia fiemboado teir* 2MPa. Kelutnâo prafiarfl tançamenlâ a adansamamo

CONCftfiTO ARHAOO • UüS DE PISO

PAoniagem a daamonbgam Oa 'om« para pibaa. em enapa Oa maoHra cúmpaneaile plaaivteaSa cem
raep m vai I enva nto

Armaçãs am laia na açn Q-az «çn CA«fi3, a imm. maina iSKtãcm

Cotlcrelo (>a's Ealtulura trA^ZSMPa loctjindo pteoarD, lançatrienlo adarMmeriD

CONCRfTO ARMADO . LAJES DE FORRO

Laia pri^uUasa Mra tono

CONCRETO ARMADO • VCTGAS 6 CONTRAVEROAS

IVarga « ccntrai/ergA prè^oloada fch> 20MPa. «ai^o lOlIOcm I  27^53
SuMalal itam 24.0

2S 1 67469 SiNAPi Aivenana da vaOação oa 1/2 vaz am tiioloa carãmicaa (d<tn«naâa4 nnminaa 39«19x09h asasmamamo rviv
argameasa no traço 1 2.6 (cimante, cal e arataj

2S2 99202 Slt4AP| Er<cur«i0manto (apado «Ma^ansia) am ir^oB carãmiúca maciçoa Si10x2CK;m > veajeap 20cm| aasamamarto c
Bf samaaaa Imçoi 6 (cimento a arara) _ _ . _

2S 3 C4070 SEINPRA Omeâria da OarStairos « aaruttloe am graiilo com aapaaaura oa 2cin pcMo aaaantaoc com erganiaaaa traço l < I  419.42
SubiMI Itam 2S.t

125^1::^.

PORTAS M MAOeilU
PM3 • Porta da maOairtt • 60x210. mduM tarragana a ladiaAira. cenbrme profato deaaQuadriea

PMfl- Portada abnrem crapa <9a meiWBCompenaatto para l>artn»re revestiOe com lsm'nsa&. O.SOii 60m incLiso

PMA • Porta da mMttra • 6Ca2Í0. tfcluao tarragana a íaort^ura. eonforme profato Oa aaQuMfea

PBMAOfiNB e ACCSSORtOS

Barra da apelo 40 cm aço iroí poneo, Dace eu a>«vaieri(B • PM8

PectNaSuade ambuorcompleta, tipo vjeta livfaocvpado

C>iao6 iwaHce (Mwmiraçj 0.6*0.4s imm oara aa poriM

Ijanelas de almiIn»

JA-3 -Janela da ALim^nio. basculania tOQxaOcm. conlorme pr^to <le eeeuadnas. Irxhjctve tarragans a «lOro mirvtx

voRoa

£apai"o cn&iad aap 4mm aem mpiaura

Cobertura am taine metálica traBeáetdal

SIHAPI lEstrdlura metaUca pare cober^ta am talha matalica Bapesidal

Cumeeira para laSNa metatiça ttao«airtai

iTrsrfia d» madeira cDmpe»Ta «r noa», cáiero» «lerça» oãra telhado» se mçK 2 áfliia» cara isita <B»r»mKa

SttJAPi m' *4,12 26.66

m 4.72 17,62

iFnmaeimame a mnniagam de eavutura metálica coni. Projeto aapnc 17.514.64 7.40

SIHAPI Tatha ondutads Oa Plbrocimanto ãmm

SINAPI Eslrutirra pare copartura em leha da Aixocimento

SNAPI RÍdÕmãSicÕ

Calha matáltu, deaanvoNononto 80cm

Calhe maUllca, deaanvoMmanIo lOúcm

Impermeabifacação com tlrna batuniinoae am Fundações, baldiamea

1.06)96M.69

165.13 5924

420,Si
Subtetal llaen 2S.fl

■UjjH^KQQ

V'- fi
SINAPI IChaeiacc am parada com argamaaaa traço • t 3 (cimamc / arei»)
SMAPI Chaoiaco am tan oom argamaasa traço • 1 3 (cimanlo / araiat

SINAPI EmtMço. com argsmaa&a traço -1 2:6 ícimeoO > cal < araa). eaDeasum 2 ct

Reboco cera parada» intamo». atdernaa, utgaa. traço 1 4.S • aepaseura U S cm

StNAPi IRaboco da taio, com argamaiM traço • 1:2 leal f arala linaj Moassura 1
SINAPI Rbrasbmanto carãmito da poraoM PE) rv-carim<a 30 n 40 cm aoHcadc (cm arsAmaata incuair^aBzaaa- inct reiunu

SPáAPI Raveslimaoto carãmico de paradas PEI N • cerâmica *0 • 10 cm apiicao» com arpamees» ituuaiMairaua-mei rejtmi

SE1NPRA Teirta meiáKa irapazoidei pertütaoa • lacharnanto

PAVMENTACAO NTERMA
SINAPI |Coni'O0<»ç de cofloaio não^avcural. aapawura Sem « oreparo mecânico
SINAPI Ipico (rm^etie oa»emt»nepe com aoabamerito bm e*? Ocm wm junta plastica acaneúA i.2m • soiAricc vsferxoae e

SINAPI iPieo carírnico aemaitado PEI V • 40 * 4C cm aptisaPO com argemsesa inJiistriaH£6(3a • <ria reiurte • fitanco aniderr
argamassa induefiaUZada • -na re|ur.ie • Cir^a 4r«ii(iarra

64.30

46.96

sTsi
SiibtDtal lUm 2flA



«.ORÇAIIENTO

PROPONENTE: PREFEfTURA MUNICIPAL OE PASTOS BONS -UA

OBRA. ESCOLA 6 SALAS COM QUADRA-PROJETO CONVENCIONAL PADRAO FNOE - D SIWEC (MTS7S4)
LOCAL: POVOADO AN6ICAL

REP. SINAPI SEM DESONERAÇÃO -MARANHACVORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECQDE MAO-DE-OBRA 115.66% IHORAl

ptacaf tf* bonMn* >}*30c<n

lau tf* alo(1»tfir««onsi

SEl*4F^ ISMiíb «m gr*iMH etfua andemn&. upquíb cm, e9pM«u'ABI
P«o a«*v eo<«r9ie 2(MP* tonado Momaur* 7em ifidLao •«■«'•teibutftfQoekudarNS (tf>rnen«4«« itim Mr«fiini

PAVUIMT4ÇA0 eXTCRMA
PwnMf) «n «wicie dwyriparado com pjnu pMauea a cada ^ iOir eapMOuta lOe^

Aompa OoacMO «m cdncratftnio «•tnouial

SN^PI iPMurctftn (•iaifVAHM*ta|aaiittn«áaM«rf«tf.2tf«riteo
SNAPI Pvtfm «n amata aMdlca en poda dl madÉV& 2 daivAea

l«S WMboaff!?

TiA(3 PVC »oid*y«i0 32

TübQ PVC wUéval B 40 mm

Tian PVC »oaav«i 0 so

ilubú PVC lQkl*v*l 91

Je^ PVC«clMvWftPi9i4lr«?0mm

Jd^ PVC Kdtfavai BO* Ir» 2Smm

Fvc oMiowaf W *9*» *» a.^m

I JgUrK) PVC asUavir BO* iQua fr« 40mm
Jeadw PVC loUrnl H* a^ia tRa Umm

SNAPI iTa WCeelfcwiem meeaÉgwlHiSmmtóSiWhXSam*
TaP^ieWai^eari rou a§wa Ma awsXSftmiMamm

TaPVCoslda»Olcam reoca agua Ma ttmmXtOnmX&Onm

S»MPi To PVC MUtfvO' I0<l ina Mfnm

RigeOBdogoitfÉobfuia 01 M*

SIK4PI (RagaBo do proooaa epnv eawola 0 3/4*

TuM do PVC Sdne Netnil 4âmm

SNAPI ítufaQ da PVC SAn* ivarmal umm

Tite (M PVC Sdn» NeniMl lOOmm

i»«0« PVC 49 aO0Bto 40

SNAPI IjooMe PvC 93^ tagate 40

Ju>^ PVC aao«a 1W<U

Cana Sifcnadi iQOiiOCKSümm

Pata Sam PVC tooiAOm

TormiFtol tfe VMdaok) Sm icimal SOmm

Rale nam^aféncQ ílermoio oMean) do funAito. eiOOmin

SNAPI |C»aad«ar*aai«60 iNBaa0iofl|*JVB
Caia do •naMcio im «Mruino aaliole maAnie BOOiSOOiSOOm

Ouer» hfeadnèca «m xaitre o daMcJe. Dou ou npaveoie

SNAPI IVtfvulo W Ooafiorga l 'V aobananlg ciamaw. Ooca Ou igui»#Oi'iW
SNAPI iLavMOfte padianoecM

CvM tfoomOiair ouol «n louça branca

Tomain pata lavtfúro do maoa Mu baia. Oao» qu «qi^vatonte

SirUPi Papobro MHdlla, Oota ou «qunaMnttf

SNAPI Sarro da o«« 60 em. oco Mas podoc. Oocaou eaiiviWita

DnuiuBii toai»- iiWwamwiW ou «ovrroiema

SINAPI romfrri S paradaMiMtBOrscDrfi tocd fiar» iniriduoiro

MaFcaçiD do piflc om iwooreeerfewrtpera laealTOçdoOtfWdwios. dimaraMi lOdiiOOon

Ptm ̂  ilnitTutln «n PVCfottmnaKOOlo, «manido» m amoti*



R-ORÇAMEHTO

PROPONENTE: PREFEÍTURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -MA

OBRA: ESCOLA e SALAS COM QUADRA -PROJETO CONVENCIONAL PAORAO FNDE - ID SMEC (3g757S4|
LOCAL: POVOADO ANGICAL

REF. SINAPI SEM DESONERAÇÃO -MARAHHAOfORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MAO-DE-OBRA 11S,66Ai (HORA)

Platllh* OrçâfWTtlHa

euAou DE oimsuic&o

91924

MdJPLMW4LkMgçldl?ld^U

□\i8(ío 0s OittnOuiQSo da snbuCir, ccmpleio (pais <2 diiJurioTas morroooUm. com baTtainaotD para as (aan.
naiftro e osra proUçte. metaitca, pmlura ato(TOStaiica epOu cor baga. V oorla innco « acasaortsaj

O^ajumortatmofiaer^aUco «nonopoMi 10 A. pedtfto QIN

CiajunTc T«rinQ<nagpvffle« meneçelarAQA, paarM OSN

ELETROeuTOS t ACSSMnOS

EWnxàio PVCItolfW oorruQaâ) reforçada, B2Smm 2/4*)
Ekeirodula PVC Aea>vel corrugada reforgMo. 0S2mm |0N 1*)

Ekairodulo PVC rígido toacavd, SBOmm pU 1 i/2*)

EtalrMiAd PVC tig«o roacavd, Q60mm (DN ?*)

Êiwroduia PvC rigtdo roacavei. 08Smm (DN r)

Cal«a da passagem PVC 4x2*

CAAÔS E PlOf jCONDUTOEfiS)

Sif4APJ ^ofiiJuior da coniA arupnlâr. isúáaçSa am PVC70*C i:arr.ada ele orcuecte am PVC nSo propagador de uramasL-taasa da WuAo ?Sõv ercoritaameoiD claasa S. HailvEt, com aa a^uimaa aacdea Piominaia «1 S mm'

Coodwior aa lADre drupoiar. laolaçfto em PVC/70'C. camada de prolaçte eiri PVC. (nPú propagador oe Cdmaa
clasM de lanaác 7S0V encordoamaniB ctaasa S. flaalvri. vam aa aaguirHas aatõni nomioea f2.5 mm'

ILUUgiAClO E TOMAflAS

Tomada uravaraal, 2P*T. iOA/2SOv. oar Imnea, cdmpfali

Tomada urnwsal. 2P«T, 20A/260V, cor Mnct^ cernplata

IntaiTuptor atmploa tO A, oamptata

SEINPRA iLumrnáM pendann para limpada Oa vager maukc Oe 250W
Lumminaa emB«or2x32W campiMa

SElNPRA Lumtnénaa ambutir S*Í4W compUa

CPü Prorararea alumtniecom tampada da vapor rrMiico aa tKiW

Hasia upo aooppenvdd bí* > ã.Mm

CaPo de colMa ftu 6i>mm'
Caria de inapagte com tampa am PVC, 0 23Cimrvi s 260mm

Í6t6

sse.io

Subtoul Uwn ãÜ

37 4 1 U4«3 11  SPUPI Iconactfirmfn^rem broomeslanhaso 1  un [ 5.00| 19 34 24 1S
BuWecel liam 97,fi

145.0a

74SM1

■g.' >

flanfartr arn prsrMe cmub andorinha • apeaaura 2cvd. conforma orojato

SEINPRA Praiatare. scaliameriio npanor a banco am pranito pnaa andotvihs • eapeasura 2tm conrorme oraiaro

SEiMPRA Panorti am graniiD tfrkza largura-iT.OOcmaaoauuravanewi a pirtgadatra
SEIMFRA nngadmra em cencraro pre metoada. cor nanirai icrt)ir<a"20cm

Eairvtura maiáiica u laMiae d* paaoueta

EaitTjCura metálica da bavee Oe Futsal

£ainjeuni mettlica b rede de yotey

412 KS 1 Affi.TB

412,S6 445 Ô6

:w/a-Ía.-,.U' :j-. ,».'W
SINAPI LImpaa geral I  1.23

Suetaul Um

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NC VALOR DE:
oois milhCes e sessenta e seis mil» quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos



PASTOS BONS

IV-COMPOSIÇÃO DO BOI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS • MA

OBRA: ESCOLA 6 SALAS COM QUADRA • PROJETO CONVENCIONAL PADRÃO FNDE • ID SiMEC (3075784)
LOCAL: POVOADO ANGICAL

REF, SINAPI SEM DESONERAÇÃO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 115,66% (HORA)

DISCRIMINAÇÃO % INCIDENTE

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1,1 Administração local 4,00%

SUB-TOTAL 4,00%
2 SEGURO

2.1 Seguros 0,20%

SUB-TOTAL 0,20%

3 GARANTIA

3.1 garantia e imprevistos 0,20%

SUB-TOTAL 0,20%

4 RISCOS

4.1 Risco 0,50%

SUB-TOTAL 0,50%

5 DESPESAS FINANCEIRAS

5.1 Despesas financeiras referente capital de giro 1,50%

SUB-TOTAL 1,50%

6 IMPOSTOS E TAXAS

6.1 Cofins 3,00%

6,2 Imposto sobre serviços (tSS) 5,00%

6.3 Pis 0,65%

SUB-TOTAL 8,65%

7 LUCRO OU BONIFICAÇÃO
7.1 Lucro ou Bonificação 7,25%

SUB-TOTAL 7,25%

TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) 25.00%

{\ + AC+S+R+G)0+Dm+L) ̂
1-/

Onde:

AC - taxa de administração central; 4,00%

S - taxa de seguros; 0,20%

R - taxa de riscos: 0,50%

G - taxa de garantias: 0,20%

DF - taxa de despesas financeiras; 1,50%

L - taxa de lucro/remuneração; 7,25%

1 - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB). 8,65%

• Fonte dâ composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃOS NS. 325/2007 E 2,369/2011 • TCU - Plenário



PASTOS BONS

V . COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS • MA

OBRA: ESCOLA 6 SALAS COM QUADRA - PROJETO CONVENCIONAL PADRÃO FNDE • ID SIMEC (3075784)
LOCAL: POVOADO ANGICAL

REF. SINAPI SEM DESONERAÇÃO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 115,66% (HORA)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
HORISTA I MENSALISTA 1 HORISTA MENSALISTA

GRUPO A

SEBRAE

Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECÒNCI

2^%

3,00%

8,00%

iRepouso Semanal Remunerado

iFeriadt»
■Auxilio - Enfermidade

j 13»Salário iV->s : ' ' '
Licença Paternidade

: Faltas Justificadas
Dias de Chuvas

lAinIlio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas

jSatéiio Maternidade
Total

17,87%

0,86%

d,Ò7%
0,71%
1,46%
0,11%
14,04%
0.03% '
49.80%

Não incide

Não inc^e
0,67%""
8.33%

"diõè»/»
ll,56%

Não Incide

0,08%
""10,93%
"Õ.Ó3%
20.66%

17,87% Nao incide

3,96%
"0,"8"6% 0,67%
10,70% r
0,07% 0,06%
0,71%
1,46% Não incide

0,11% 0.^1
14,04% 10,93%
o.(râ% 0.03%
49.80% 20,66%

GRUPO 0
3,46%
b;ó^"
d,óo%
3,07%
0,29%
6,98%

4,44%
0.10%
0,00%
3,94%
0,37%
8.85%

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa
Indenização Adicional

Total

18,82% 7.81%3,88%Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
Reincidência de Gaipo A sobre )^vlso
^vio Trabalhado e Reincídãr^átdo
FGTS s<^re Aviso Píévio Indériiz^

Total

8,86%

0,39% 0,31%

8,12%3,97% 19,21%9,23%
49.33% 115,66%PTAL(A+B*C+D) 85.68%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

ANEXO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Processo Administrativo n° 3010.1608.165/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 015/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA:04/10/2021
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO-II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de PASTOS BONS • MA
Referência: TOMADA DE PREÇOS N» 015/2021- CPL

Encaminhamos ao Senhor Presidente e comissão nossa proposta de preços referente à
licitação em epígrafe, objetivando a Prestação de Serviços de Construção de Uma Escola de 06 Salas
com Quadra - Projeto Convencional Padrão FNDE - ID SIMEC, no Povoado Angical, zona rural do
município de Pastos Bons-MA, RECURSOS: Processo n°23400.004452/2020-13.

Empresa:

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Estado (UF)

Telefone:

OBJETO:

Dados Bancários: Agencia. NO da conta Banco

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação
em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre a execução dos serviços, e que na hipótese do processo lidtatório vir a ser
suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos
dias de suspensão.
Atenciosamente,

Local e data

Av. Domingos Sertão. 100 • São José. CEP: 6S.87O-00D • Pastos Bons - MA • EmaH: preffeitura_pKb}stx>ns@hotmajl.com
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DATA:04/10/2021
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ANEXO III

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO - GPL
NESTA

REF: TOMADA DE PREÇOS N.o 015/2021

A  empresa , CNPJ no , com sede na
,  neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS/MA, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.® 015/2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhes, ainda, poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer
fase da licitação, bem como assinar documentos, assinar ata, assinar contrato, assinar declarações
pertinentes ao certame, recorrer da decisão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame e

^poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar n® 123/2006,
^alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao

direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo
por bom firme e valioso.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu representante legal
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)

Av. Domingos Sertão. 100 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons • MA - Email: pre^tura_pastosbons@notmail.com
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Processo Administrativo no 3010.1608.165/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 015/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:04/10/2021
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO IV

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS N<' 015/2021
OBJETO: Prestação dos Serviços de Construção de Uma Escola de 06 Salas com Quadra - Projeto
Convencional Padrão FNDE - ID SIMEC, no Povoado Angical, zona rural do município de Pastos Bons-MA,
RECURSOS: Processo nO23400.004452/2020-13.

O signatário da presente, em nome da Empresa DECLARA, sob as
penas da Lei, nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei n.o 8.666/93 que, após o seu

cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE

PREÇOS N.o 015/2021, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata.

Declaro ainda, que concordamos e aceitamos plenamente as condições do Edital em referência e,

^^aso sejamos vencedores da licitação, executaremos o fornecimento de acordo com a planilha
fornecida e pelos preços globais propostos e aceitos pelo Município.

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente)

Av. Dorrengos Sertão. 100* São José. CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA* EmaH: ptefBitura_pa8lo8bons@hotm^.com
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇAO DE NAO EMPREGAR MENOR

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. ?<> DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

REF.; TOMADA DE PREÇOS N^ 015/2021

(Nome da Empresa) Inscrito no
CNPJ N° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr (a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF N° , DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

tessalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Locale data

(identificação e assinatura do representante legal)

Av. Domingos Sertão. 100 • São José, CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA • Email; prefeitura_paslDSt)ons@hotmail.com
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRAI )E EMPREITADA PARA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA

^  Pelo presente CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, o Município de Pastos
Bons, do Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, com registro no CNPJ(MF) sob o

nOQS.277.173/0001-75, com sede administrativa na Prefeitura Municipal da cidade do mesmo nome, localizada na

Avenida Domingos Sertão, N® 1000, São José, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor ENOQUE

FERREIRA MOTA NETO, portador do RG no. 045280442012-7 SESPMA, do CPF 0°. 336.750.233-20, daqui em

diante denominado CONTRATANTE, e a empresa , pessoa jurídica de direito

privado, com sede na Rua , Bairro , Município de ( ), inscrita no CNPJ(MF)

sob o n®. 00.000.000/0000-00, representada neste ato por , CPF n®. 000.000.000-

00, RGQ/— n® —, vencedora do procedimento licitatório referente ao Processo n* 3010.1608.165/2021,

TOMADA DE PREÇOS N® 015/2021, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo, celebrar o

presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

^  IIDO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Consiste na execução, pela CONTRATADA, dos ServIços de Constnição de Uma

Escola de 06 Salas com Quadra - Projeto Convencional Padrão FNDE - ID SIMEC, no Povoado Angtcal,

zona rural do município de Pastos Bons-MA, RECURSOS: Processo nO23400.004452/2020-13, conforme

projeto técnico e seus anexos e piano de trabalho que fazem parte do procedimento licitatório relativo ao Processo

n« 3010.1608.165/2021, TOMADA DE PREÇOS N® 015/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste contrato será executado por etapas, no prazo de 10 (dez)

meses, a contar da data de assinatura deste Contrato. O regime de execução é o de empreitada por preço global,

observada a periodicidade e o valor dos desembolsos previstos no cronograma físico-fínanceiro.

Av. Domingos Sertão. 100 • São José, CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA • Email: pr8feitura_pastDstx>ns@hotmail.com
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PARAGRAFO PRIMEIRO -A CONTRATADA obriga-se a executar fielmente a obra pactuada, sendo de

sua inteira responsabilidade a reparação do que não estiver em conformidade com as especificações dos projetos

básico e executivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução da obra.

111^ DA DURAÇÃO DO CONTRATO E A FORMA DE SEU CUMPRIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - A duração deste Contrato, que fica condicionada à vigência do crédito

orçamentário pelo quai será empenhada e paga a despesa decorrente de sua execução, suplementado se

necessário, será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura, suficiente para que seja

consumada a execução das etapas da obra colacionado com o seu objeto.

CLAUSULA QUARTA -O recebimento do objeto deste Contrato será efetivado em duas etapas, a saber:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da obra com as

especificações;

b) definitivamente, após verificação da qualidade, quantidade e conseqüente aceitação.

CLAUSULA QUINTA - O valor global desta avença é de R$ ( ). O seu pagamento

será feito após regular liquidação, obedecendo rigorosamente a periodicidade e os desembolsos contidos no

|Cronograma ftsico-financeiro. A forma é por meio de crédito em conta bancária do credor, no banco por ele indicado,

"mediante apresentação da 1^ via da Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento das parcelas referentes às etapas da obra só será realizado

após a atestaçâo, nos comprovantes de pagamento, pelo agente público que o CONTRATANTE designar para

acompanhar a execução deste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO -A Nota Fiscal/Fatura de serviço inerente à obra só poderá ser emitida pela

própria empresa contratada, obrigatoriamente com a mesma razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço constantes nos documentos de habilitação, nas propostas de preços e no

próprio termo de contrato, vedada a emissão de Notas Fiscais/Faturas por outras empresas.

PARÁGRAFO TERCEIRO -O atraso injustificado do pagamento da Nota Fiscal/Fatura referente a etapa

da obra, emitida de conformidade com o cronograma físico-financeiro, implicará na atualização monetária do

correspondente valor, observada a legislação pertinente.

Av. Domingos Sertão. 100 • SSo José, CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA • Emaíl: prefaitura_pa8tD6bons@hotmall.com
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CLAUSULA SEXTA - Havenck) atraso no pagamento das etapas da obra em virtude da falta de

transferência dos recursos que suportarão as despesas desta avença, o CONTRATANTE ficará eximido de qualquer

responsabilidade, enquanto perdurar essa situação;

CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATANTE pode recusar-se de efetuar o pagamento se, no ato de atestar

o recebimento das etapas já realizadas, a obra não estiver sendo executada de acordo com a qualidade, quantidade

e especificações.

CLÁUSULA OITAVA - As etapas serão pagas obedecendo a ordem cronológica de suas exigibilidades.

Esta regra não se aplica quando existirem razões relevantes de Interesse público e mediante prévia justificativa da

^utoridade competente, devidamente publicada.

CLÁUSULA NONA - Os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA,

nos termos definidos nesta avença, serão deduzidos do montante a pagar.

CLÁUSULA DÉCIMA - É vedado O pagamento antecipado, exceto em casos excepcionais com as

devidas cautelas e garantias em favor do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - No ato do pagamento das etapas do objeto deste Contrato, é

obrigatório a apresentação da documentação da CONTRATADA relativa à regularidade para com a Seguridade Social

(Certidão Negativa de Débitos/INSS-art.47,I,"a", da Lei no 8.212, e 1991); o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS/CEF - art. 27 da Lei n® 8.036, de 1990); a Fazenda Nacional (Certidão

^njunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União/Portaria Conjunta PGFN/SRF n®
*, de 2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n® 1, de 2006) e a Justiça Trabalhista, (Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT - em cumprimento à Lei 12.440/2011, que alterou o artigo 27, inciso IV da Lei

8.666/93 e à Resolução Administrativa TST n® 1470/2011).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É vedado o reajuste do preço da obra, em virtude de se tratar, neste

caso, de contrato com prazo de vigência inferior a doze meses.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os documentos fiscals da CONTRATADA poderão ser rejeitados pelo

CONTRATANTE, se constatada a existência de erros, rasuras ou outras incorreções no seu preenchimento, o que

implicará na suspensão do pagamento, até que seja sanada a irregularidade.

DO CREDHG AMENTARIO PELO QUAL CORRERA A DESPESA

Av. Domingos Sertão. 100 • São José, CEP: 65.870-000 • Pasíos Bons - MA* Email: prefeituraj>astDSbons@hotmail.com
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta de recursos alocados

no orçamento do CONTRATANTE, do exercício financeiro de 2021, obedecendo a seguinte classificação

orçamentária:

15.452.0030.1016.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPUAL

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, o

^pONTRATANTE se obriga a:
a)-permitir acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

b)- impedir que terceiros estranhos a este Contrato executem quaisquer serviços inerentes à obra;

c)-efetuar o pagamento na forma prevista neste Contrato;

d)- prestar as infoimações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATADO;

e)- solicitar a reparação do objeto deste Contrato, que esteja em desacordo com as especificações

apresentadas e aceitas ou apresentar defeito;

f)- fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

g)- designar um funcionário municipal para acompanhar e receber a obra, que deverá anotar em

registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

h)- notificar à CONTRATADA, imediatamente, sobre as irregularidades na execução deste Contrato.

Vim DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

®  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - São obrigações da CONTRATADA:
a)- executar fielmente o objeto contratado conforme os requisitos de qualidade, quantidade e as

especificações da obra;

bj-fazer a reparação do objeto contratado que esteja em desacordo com as especificações aceitas ou

apresentar defeito;

c)- atender às determinações regulares do representante designado pelo CONTRATANTE, para receber e

conferir a obra;

d)- manter no local da obra, preposto aprovado pelo CONTRATANTE, durante a execução do objeto,

para representá-lo sempre que for necessário;

e)- responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do presente Contrato;

Av. Domingos Sertão. 100 • São José. CEP; 65.670-000 • Pastos Bons - MA* Email; prefeitura_pastosbons@notmaJI.com
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f)- responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saudá-los na época própria, uma vez que seus empregados

não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

g)- responsabilizar-se pelas obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho;

h)- responder nas situações de demandas trabalhistas, civil ou penal, relacionadas à execução deste

Contrato;

i)- não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE;

j) facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às

solicitações e recomendações do CONTRATANTE;

k)- comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;

^  I)- manter, durante a execução do objeto deste Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

m)- responsabilizar-se pela solidez e segurança da obra executada por força deste contrato, durante o

prazo irredutível de cinco anos, a contar da data do seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE.

IX^ DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das

partes, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA na ocorrência

de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XVII do art. 78 da Lei n° 8,666/93, ou ainda, judicialmente, nos

termos da legislação pertinente.

XI DAS ALTERAÇÕES

I
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei

n° 8.666, de 1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE e para atender ao interesse público. Para que as

modificações sejam consideradas válidas, devem ser justificadas por escrito e previamente autorizadas pela

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes situações:

a) alteração qualitativa: quando o CONTRATANTE desejar modificar o projeto básico ou as

especificações para melhor adequação técnica;

b) alteração quantitativa: quando for necessária a modificação do valor deste Contrato em razão de

acréscimos ou diminuição nos quantitativos do seu objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A alteração por acordo das partes ocorrerá quando for necessária a

modificação;

Av. Domingos Sertão. 100 • São José. CEP; 65.070-000 • Pastos Bons - MA ♦ Emall; prefejtura_p8stasbons@hotmall.com
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a) do regime de execução da obra, peia constatação técnica de que os termos originais deste Contrato
não podem ser mais aplicados;

b) da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias que surgirem após a celebração desta

avença, devendo ser mantido seu valor atualizado;

c) para restabelecer a relação inicialmente pactuada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - As alterações deste Contrato só poderão ser formalizadas por
meio de termo de aditamento.

XI^ DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O descumprimento total ou parcial de cláusulas deste Contrato,
garantida a ampla defesa, sujeitará o CONTRATADO às seguintes sanções:

a)- multa de 1% (um por cento) ao dia calculada sobre o valor do Contrato;

b)- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Pastos Bons;

c)- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade.

^  CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Pastos
"Bons(MA), a fim de serem dirimidas eventuais controvérsias oriundas deste instrumento contratual, sem recurso ao
de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento, digitado em duas
(2) vias, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, conhecedoras do seu inteiro
teor.

Pastos Bons(MA), de de 2021.

Pelo Contratante

Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Av. Domingos Sertão. 100 • São José. CEP: 65.670^00 • Pastos Bons - MA - Emall; prefeituraj>asto8bons@hobnail.com
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Processo Administrativo 3010.1608.165/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 015/2021
TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:04/10/2021

HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO VII

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome / razão social) inscrita no CNPJ n.o , por
intermédio de seu representante iegal o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de
Identidade n.o e do CPF n.° , na Sessão Publica da Tomada de Preços no
015/2021 .

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de
dezembro de 2006, nos termos do art. 3.°, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA
ser: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos
no § 4° do artigo 3° da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar n° 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".
Local e data;

^p^ome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

CARIMBO CNPJ:

Av. Domingos Sertão. 100 • São José. CEP: 65.870-000 • Pastos 8ons - MA • Emall: prefeitura_pastostx7ns@hot7nail.com
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ANEXO VIII

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

|Em atendimento ao disposto no Edital da Tomada de Preços n° 015/2021, apresentamos os
documentos da habilitação da empresa abaixo identificada:

EMPRESA:

CNPJ

RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA

RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÕES

Av. Domingos S«tão. 100 • São José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA* EmaB: prefBitura_pa8tosbons@hotma8.com
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HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO VIII

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao disposto no Editai da Tomada de Preços n*' 015/2021, apresentamos a
proposta de preços da empresa abaixo identificada:

EMPRESA:

CNP3

PROPOSTA

•  CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS, VALORES
TOTAIS E CONDIÇÕES.

Av. Domingos Sertão. 100 • SSo José. CEP; 65.870-000 • Pastos Bons • MA • Email: prefèinjra_pasto8bon8@hofrnaíl.com
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Processo Administrativo n° 3010.1608.165/2021

TOMADA DE PREÇOS N.o 015/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 04/10/2021

HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO IX

DECURAÇAO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da íicitante) , como representante devidamente
^|constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominada LIcItante, para
^^ns do disposto no do Edital da TOMADA DE PREÇOS n® 015/2021, declara, sob as penas da Lei, em

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (peto licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente. Informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n® 015/2021), por
qualquer melo ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi Informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n^ 015/2021), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS no 015/2021) quanto a participar ou não da
referida licitação;

^^d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou Indiretamente,
^^omunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS

no 015/2021) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Local e data

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL

Av. Domingos Sertão. 100 • São José, CEP: 65.670-000 • Pastos Botrs - MA* Email: prefeitura_pa8tosborTS@hotmail.com
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
Tomada de Preços n® 015/2021

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa
CNPJ n° , está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local
adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas
instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de Instalações, recursos humanos
e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:
CEP:
TELEFONE:

PONTOS DE REFERENC]

DA DIREITA:
DA ESQUERDA:
FRENTE:

Nome da empresa e do seu Representante Legal, com
a devida assinatura (sócio, proprietário ou procurador).

* esta declaração deverá vir acompanhada de pelo menos 03 (três) fotos compreendo: faixada,
escritório e demais instalações.

Av. Domingos Sertão, 100 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pasto8tx>ns@hotmail.com
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TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N» 202103797-1

Emenda Parlamentar - Relator/Comissão

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO

PLANO DE AÇÒES AHTÍCIT.ADAS - PAR

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 - PROGRAMA(S)
PLANO DE AÇÒES ARTICULADAS 3° CICLO - 2017-2020

02 •EXERCÍCIO
2021

03 - N* PROCESSO

2340n.n(t4452'2(l2n.|3

4 - NOME DA PREFEITURA

■M PASTOS BONS

i- ENDEREÇO
VENIDA DOMINGOS

SERTÃO. S.AOJOSE

(7. MUNICÍPIO
•ASTOS BONS

5 - N.' DO CNPJ
5.277.173 0001-75

8-UF
MA

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL

09 - NOME
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO

lO-CPF
036.750.233-20

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÒES FINANCIADAS

Cddigo do
Planejamenln

Iniciativa Número de

Idenlificatão da
Obra

Tipo de Ohra

18 - CONSTRUIR ESCOLA OU CRECHE 3075784

TOTAL GERAL PACTUAD RS 2.066.546.85

NOME DA OBRA:

ENDEREÇO:

Valor do

MEC/FNDE
\ aior Total

Orçado

064.480.30

11 -LOCAI.IZAÇAO

ESCOLA ANGICAL

AVENIDA DOMINGOS SERTãü. S.N. e bnirro POVOADO ANÜICAL



II-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FISICO-EINANCEIRO

MÊS IMCIAI :
09/20; I

>tÊS FINAL:
1001.2024

Considerando o que dispõe a Lei n" 12.695, de 25 dc julho dc 2012 e a Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) n" 5, de 39 de abril 2020. a Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação do Estado de PASTOS BONS eomprotnelc-sc a exccuiar as ações elaboradas no
Plano de Ações Articuladas (PAR), conforme condições a sepuir estabelecidas:

I - A(s) obra{s) acima discriminada(s) dcvcrá(ão) ser cxcculada(sl consoante as rcpras definidas na Resolução CD/FNDE n" 3/3020. cujas disposições fazem parte
integrante deste Termo de Compromisso, bem como respeitando os prazos estabelecidos no documento em anexo;

IJ - Previamente à celebração deste Termo de Compromisso, o ente federativo compromete-se a observar o disposto no art, 10 da Resolução CD/FNDE n" 3/2020. o
qual estabelece:

a| aplicação mínima de recursos na área da Educação, em atendimento ao disposto no an. 212. da Constituição Federal, e no an. 25, ( I". inciso IV, alínea "b". da Lei
Complementar n" 101, de 2000:

b) aplicação mínima de recursos na área da Saúde, em atendimento ao disposto no an. 198. § 2". da Consiiniição Federal, nos arts. 6' e T* da Lei Complementam'' 141.
de 13 de Janeiro c 2012. e no art, 25.5 1". inciso IV. alínea "b", da Lei Complementar o" 10l.de 2000;

c) - a observância dos limites com despesa total de pessoal, nos termos do art. IA9. $ 2°. da Constituição de 1988. e do an. 25. $ T. IV. o. da Lei Complementar o"
' 101. dc 2000-LRF;

d) - o cumprimento das regras gerais dc organização c dc funcionamento dc regime próprio dc previdência social, nos termos do an. 167. inciso Xlil. da Constituição
de 1988;

e) a previsão de contrapartida na sua Lei Orçamentária.

Ili - A comprovação do exercício pleno dos podcrcs inerentes a propriedade do imóvel destinado à execução da (s) obra(sl acima discriminadas, mediante ccnidão
emitida por cartório de registro de imóveis competente, é condição indispensável à celebração deste Termo de Compromisso, podendo allemalivamente ser admitidos
os documentos previstos no art. 23,12" e seguintes, da Portaria Imcrmini.sierial n''424. de 30 de dezembro de 2016:

IV - Os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). no âmbiio do Plano dc Ações Articuladas (PAR), deverão ser
executados de acordo com os projetos fornecidos ou aprovados (desenhos lécnicos. memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade
técnica qtze atendam às determinações da Associação Brasileira dc Normas Técnicas (.ABNT), bem como os prazos c os custos previstos ncsic Termo dc
Comimimisso:

V - O prazo de vigência deste Termo de Compromisso, com seu inicio estabelecido dc acordo com o art. 13. S 4" da Resolução CD/FNDE n' 3/2020. corresponderá ao
prazo de execução previsto por tipologia de obra. segundo os meses indicados na tabela em anexo e devidamente identificado no extrato de execução do PAR;

V! - O prazo de vigência deste Termo de Compromisso poderá ser prorrogado, excepcionalmente, mediante proposta do eme federativo, devidamente formalizada e
justificada no SIMEC, no prazo máximo de até sessenta dias ames do término de sua vigência:

Vil - A prorrogação de oficio du prazo de vigência deste Termo dc Compromisso será realizada antes do seu término, quando o FNDE der causa ao atraso na liberação
dos recursos, limitada a prorrogação ao exalo período do atraso verificado:

. Vm - Os recursos serão transferidos cm parcelas, de acordo com a execução dais) obrais I. sendo a primeira no montante de até 15%. após inserção da ordem de inicio
I dc serviço no Sistema Integrado dc Moniloramcnlo. Execução c Controle do Ministério da Educação (SIMEC). módulo Obras 2.0:

IX - Para a transferência das demais parcelas, será necessário que a entidade solicite desembolso no SIMEC. módulo Obras 2.0. sendo que a transferencia será
realizada após a afençào da evolução física da(s) obra(s) e avanço de no mínimo 5%. comprovado mediante relatório de vistoria inserido no SIMEC. módulo
Obras.2.0. e aprovado pela equipe lécnica do FNDE:

X - No caso de reduzida disponibilidade financeira, os critérios utilizados para a liberação dos recursos deverão observar a ordem de prioridade prevista no ari. 16.
inciso Ili. da Resolução CD. FNDE n" 3.'2020:

XI - O valor total deste Termo dc Compromisso é dc RS 2.06S.546.85. participando o FNDE com RS 2.064.480,38 c o cnlc federado com RS 2.066,55, a titulo dc
contrapartida, conforme disposto no art, 25. í I". inciso IV. alínea "d", da Lci Complementar n" 101. dc 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

XII - A contrapartida deverá ser depositada, pelo ente federado, na conta bancária especifica deste Termo de Compromisso, durante a execução da(s) obrafs). de
acordo com o correspondente cronograma dc desembolso apresentado pelo gestor:

XIII - Os valores refendos acima serão aplicados, exclusivamente, no objeto ora firmado e não poderão ser utilizados para a execução de serviços não contemplados
na planilha orçamentária pactuada:

XIV- Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE e a contrapartida, deverão ser utilizados dentro do prazo de vigência deste Termo de Compromisso, devendo a
movimentação dos recursos realizar-se. exciasivamente. por meio eletrônico, no qual seja dev idamente identificada a lilulandade das contas correntes de fornecedores
ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelos municípios, estados e Distrito Federal, conforme dispõe,) Decreto n" 7.507, de 27 de junho

XV- O instrumento deverá ser executado em estrita observância ao objeto pactuado, sendo vedado efetuar pagamento cm djia-p6>úmi' á viafecigjtwttrTermo de
Compromisso, salvo sc o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência:



XVI - Enquanto oão utilúados pelos mimicipios, estados e Distrito Federal, os recursos transferidos deverão ser obrigacoriamentc aplicados cm caderneta de poupanfa
aberta especificamente para essa finalidade, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, e em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em
operação de mercado aberto, lasireada em títulos da divida pública federal, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês:

XVII - As aplicações financeiras de que trata o nem anterior deverão ocorrer na mesma conta corrente c instituição bancária em que os recursos financeiros foram
creditados pelo MEC.TNDE;

XVMI - O FNDE poderá suspender a liberação das parcelas previstas c determinar á instituição financeira oficial a suspensão da movimentação dos valores da conta
vinculada do ente federado, caso haja dcscumprimcnto deste Termo dc Compromisso, ate a regularização da pendência c, caso isso não ocorra, o rnstrumcnto poderá
ser cancelado;

XIX - Indicar profissional devidamente habilitado, da área de engenharia civil ou arquiielura, para exercer as funções de fiscalização dalsl obrais), com emissão da
respectiva Anotação. Regisiro de Responsabilidade Técnica lART RRT);

.XX - Responsabilizar-se. com recursos próprios, pela implementação de obras e serviços de lerraplenagem e contenções, inftaeairulura de redes (égua potável,
esgotamento saniiário, energia elétrica e telefonia), assim como acpieles necessários á implantação do(s| empreendimento(3) no(s) lerreno(s) tecnicamente aprovado(s|,
uma vez que o \alor dc responsabilidade do FNDE rcferc-sc exclusivamente aos serviços dc engenharia constantes nas planilhas orçamentárias do(s) projetofs)
pacniadofsie aprovadois).

XXI - Os projetos padronizados são fornecidos pelo FNDE em nivcl de projeto básico, cabendo ao eole federado, previamente ao processo licilalório. revisá-los e
promover eventuais adaptações, conforme necessidade local, devendo ainda, atualizar a respectiva planilha orçamentária, sem a necessidade de nova análise do FNDE,
com exceção de projeto dc üindação, que deverá ser submetido à aprovação da Autarquia, bem como alterações significaiicas no projeto arquitetônico do objeto
pactuado, no qual o ente federativo deverá inserira solicrtação no STMEC. módulo Obras 2.0:

XXIT - Rcaltzar licitação para as contratações necessárias à execução da(sl obra(s). obedecendo a legislação federal vigente c as disposições du Decreto n" 7.983. dc 8
de abril de 2013 e do Decreto n" 10.024. de 20 de setembro de 2019, sem prejuízo da observância das normas estaduais, distritais e miuiicipais:

^ XXin - Executar a(s) obra(s) no Icneno previamente aprovado, não sendo autorizada alteração do local que receberá as benfeilorias. salvo em caso excepcional a ser
avaliado e acatado pelo FNDE;

XXIV - Realizar o acompanhamento da execução risico-linanceira deste Termo de Compromisso, devendo cienlincar o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto, assim como registrar a data prevista para inauguração e inicio de funcionamento dafsl respeciivafsl unidadefsl escolarfesl. por meio do
preenchimento de informações c Inserção de documenlos no módulo Obras 2.0 do SIMEC:

XXV - Garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obrai s) e sua entrega à população, no caso de o valor de responsabilidade do FNDE se revelar insuficiente;

XXVI - Assegurar c destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federai e do FNDE cm toda e qualquer ação. promocional ou não. relacionada com a
execução do objeto pactuado, obedecendo ao modclo-pudrão cslabclccido, bem como apor a marca do Governo Federai em placas dc identificação da(s| obrufs)
custeada(s) com os recursos transferidos à conta do PAR. obedecendo ao disposto na Instrução Normativa n" 2. de 20 de abril de 2018. da Secretaria Especial de
Comunicação Social da Presidência da República:

XXVII - Submeter-se ás orientações expedidas pelo Governo Federal acerca das condutas vedada.s no período eieilorai:

XXVIII - Manter atualizada a escriluração contábil específica dos aros e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de
acompanhamento c dc avaliação dos resultado.s obudos;

XXIX - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e à Audiloria do FNDE. a Iodos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou
indiretamente com o objeto pactuado:

XXX - Prestar esclarecimentos sobre a execução fisica e financeira das ações do PAR. sempre que solicitado pelo FNDE, pelas secreurias do Ministério da Educação
(MEC), pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim:

I XXXI - Os municipios. os estados e o Distrito Federal deverão devolver ao FNDE os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
em aplicações, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas.

XXXIT - O FNDE poderá autorizara utilização dos saldos financeiros rcmancscenics mediante justificativa fundamentada do ente beneficiário c posterior aprovação
pelo setor competente tia Autarquia, podendo no caso de constniçào. reforma e ampliação de unidades escolares, ser utilizados para a execução de serviços não
previstos no projeto aprovado, desde que destinados a melhoria do objeto pactuado:

XXXIII - Lavrar o termo dc aceitação definitiva dais) ohra(s) e registrá-lo no módulo Dbra.s 2.0 do SIMEC;

XXXfV - Emitir os documentos comprobalórios das despesa.s em nume do mimicipio. do estado ou do Distrito Federal, com a identificação do FNDE e dú PAR e
arquivar as vias originais em sua sede. ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas, pelo prazo de
vinte anos contados da data da aprovaçãi) da respectiva prestação de contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União |TCU|,
quando foro caso:

XXXV - O ente federado deverá, por meio do SIMEC. prestar contas dos recursos recebidos, até sessenta dias após o término da vigência deste Termo de
Compromisso, de sua rescisão ou da conclusão da execução da.s ações, conforme previsto no Capitulo X da Resolução CD/FNDE n" 3.'2020;

XXXVI - Incluir no orçamenio anual do ente federado os recursos recebidos para execução do objeto deste instrumento, conforme dispõe a Lei n" 4.320. de 17 de
março de 1964;

XXXVII - Não considerar os valores transferidos no cõmpuia dos 25% de impostos e nansferências devidos a manutenção é ao desenvolvimento do ensino, por força
do disposto no ari. 212 da Constituição Federal:

XXXVIII - Responsabilizar-se por todos os encalços de natureza irabalhista e previdenciária. decorrentes de eventuais deman^s judiciais relativas a recursos
humanos utilizados na execução do objeto deste Termo dc Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou cxtraordináfós que jKídam sobre o presente
instrumento, ressalvados aqueles dc natureza eoinpuisôria. lançados automaticamente pela rede bancàna arrecadadcira;



XXXIX - Adotar todas as medidas necessárias à correia execução deste Termo de Comjmmisso, em atendimento, ainda, às disposições da Resolução CD/FNDE n*
i/2020 c normativos pertinentes á matéria;

XL - Validar este Termo de Compromisso com vistas à consecução do objeto pactuado, utilizando a senha fornecida ao gestor tio ente federado, no prazo tie quarenta e
cinco dias. pronogáveis por igual período, caso contrário o ato tomar-se-á sem efeito, sendo a respectiva nota de empenho cancelada e a iniciativa arauivada no
SIMEC;

XLl - A eficácia deste Termo de Compromisso e de eventuais aditivos fica condicionada á publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da Unilo (DOU), que
será providenciatla no prazo de até vinte dias a contar de sua validação.

Declaro, em complementação. que o ente federado cumpre com as exigências do an, 169 da Constituição Fetkral, o qual trata dos limites de despesa com pessoal, e
que os recursos de sua responsabilidade estão assegurados, conforme Lei Orçamentária.

ENOQCE FERREIRA MOTA NETO

PM PASTOS BONS
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no sisiema vmual do Tribunal dc Contas do Efsiado do Maranhão no

endereço hlips: wwwfi.ice.ma.gQv.br/sacop. murdlsiie murai.zul, e
também poderá ser consultado c obtidos na sala da Comissão Per
manente de Licitaçào-CPL. localizada no Prédio da Prefeitura na As.
Domingos Senão, N" 11)0(1, Bairro São José. Pastos Bons.tMA, dc 2^ a
6°, das 08:00 ás 12:00 honus, podendo ainda ser solicitado através do
E-mail: cpIpastosbonstnafíMtmail.coni. Esclarecinienio adicional no

mesmo endereço e e-mail citados e no ntiniero provisoriamenic s 55
98 996027904(2" a 6" feiras, das 08:00 as 12:00). Pastos HonsíMA),

O de Setembro dc 2021. (ieila Melo f analho -Pregoeira.

AVISO DE I.ICITAÇ.ÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N" 008.^02)
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo Administra

tivo n" 3010.1608.161/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons

MA. através dc seu Piegociro. toma público para conhccintenio dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão,
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, exclusiva
para ME'EPP MEI. objetivando a coulralaçâo dc empresa para o
fomecimento de próteses dentárias para atender as necessidades da
Secretaria Municipal dc Saúde, em conformidade com o Tenno de
Referencia disposto no .Anexo 1 do edital, o qual será processado c
julgado em conformidade com a Lei n" U).520.dl2. Decreto Federal
n° 10.024/2019. Decreto Municipal n" 006.2021, de 04 de Janeiro de
2021. Leis complcmcntcns n" 123 20Ü6. alterada pela Lei n" 147^14,
Decreto Federai n" 8.538T5 e alterações e subsidiariamenie no que
couber as disposições da Lei n" 8.666.'93 c suas alterações c as condi
ções do Editai à realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de Setembro de
2021. A sessão publicado julgamento .será realizada eletronicamente
DO site https:.'/www.bbmnetlicitacoes-com.br no dia e horário marca
dos. O Edital está disponibilizado, tia integra, no endereço eletrônico:
https:i.'www.bbmnctliciiacoc5.com.br; através portal de transparência
do município no endereço http:/.'Dastosbuns.ma.iiov,br'- bem conto
no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maninhão no

endereço https://ms w6.tce.ma.(lov.br.tsacon.-munilsite mural.zul. e
lamhém poderá ser consultado e obtidos na sala da Cimtissào Per
manente dc Licitaçào-CPL. localizada no Prédio da Prefeitura na Av.
Domingos Sertão. N" 1000. BaitroSão José. Pastos Bons/MA.de2"ü
6°. da-s 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser soliciuido através do
F.-niail: epInaslosboiisinafegmtiil.coiTi. Esclarecimento adicional no
mesmo endereço e e-mail citados e no ntimero provisoriamente +55
98 996027994(2" a 6" feir.is, das 08:00 as 12:00). Pastos Bons(MA).
13 de Setembro dc 2021. Gcila Melo Carvalho -Pregoeira.

.AX ISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N" 009/2021
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo .Adininisira-

livo n" 3010.1608.162/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons--

M.A. através dc seu Prcgoeiru. toma público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item. exclusiva para
MR/EPP.TvlEI. objetivando a contratação dc empresa para o forne
cimento de gás de cozinha, paru atender as nece.ssidades da Secre
taria Municipal de Educação, cm conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei n" 10.520/02. Decreto Federai
n" lfl.024'2019. Decreto Municipal n" 0O6'"2021. de 04 de janeiro de
2021. Leis complcmcntcns n" I23'2006. .alterada pela Lei n" 147/14.
Decreto Federal n" 8.538/15 e alterações e subsidiariamenie no que
couber as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações e as con
dições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do diii OI de outubro dc
2021. .A sessão publica de julgiimcmo será realizada eictroniciuncntc
no site btips:. 'www.bbmnetiicitacoes-com.br no dia e horário marca
dos. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico:
https:, 'wvvw.bbmneilicitacoes.com.br; através portal de transparência
do município no endereço hiin:.'/nastoshons.ma.aov.br/. bem como
no sistema \ irliial do fribiiaal de Contas do Estado do Maranhão no

endereço hitns. ' w ww6.tcc.ma.pr>v.br.sacop mnrnl.siic mural.zul. e

tombem poderá ser consultado c obtidos na sala da Comissão Per
manente de Licitaçào-CPL. localizada no Prédio da Prefeitura na Av.
Domingos Sertão. N" 1000, Bairro São José, Pastos Bons/MA. de 2" a
6". das ()8:0Ü ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do
F.-mail: eplpastosbonsma/a,pmail.com. Esclarecimento adicional no
mesmo endereço e e-mai) citados e iio número provisoriamente +55
98 996027994(2" a 6" feiras, das 08:00 as 12:00). Pastos Bons(MA).

13 de Setembro de 2021. (ieila Melo Carvalho -Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N" 014/2021.
Processo Administrativo n" 3010.1608.163/2021. A Prefeitura Mu

nicipal de Paslos Bons - M.A. através tJ;i Presidente da CTL. tonta
público para conhecimento dos interessados que está realizando lici
tação na modalidade TOMAD.V DE PREÇ OS, do ttpo Menor Preço
POR ITF.M, objetivando a Seleção c coiiirntaçâo dc pessoa jurídica
de direito privado para o fomecimento de Umas Fúnebres, de modo a
aatender as necessidades do mimicipio de Paslos Bons. de conformi
dade com as quantidades c espécies contidas no Anexo I - PROJETO
BÁSICO, parte integrante deste Edital, em conformidade com Pro-
(cto Básico disposto no Anexo I do Edital: o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal n" X.666'93 e alterações
posteriores. Leis Cttmplemenlares ri" 12.3 2(11)6 e n" 147/2014, e as
condições do Edital à realizar-se :ts 08:00 horas do dia 04 dc outubro
de 2021 .A sessão pública dcjulgamento será realizada nas dependências
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Perma
nente de Licitação - CPL. situada a Av. Domingos Sertão. N" 1.000.
Bairro São José, CEP 65.870-000. Pastos Bons - MA. no dia. hora e local
citados, em que seiáo recebidos os envelopes de proposta de preços e
habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS
informamos que a sessão ocorrerá cm local aberto e arcjado, que será
estabelecido distanciamento mínimo dc 02 metros dc cada participante

durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas
c que cada participante pene seu frasco dc álcool e itens de prote
ção necessário. O Edital está disponibilizado, na integra, no portal
de transparência do município no endereço http:.'/nastoshons.ma.eov.
br', bem como no sistema virtual do Tnbunal de Contas do Estado
do Maranhão no endereço hitps: /wwvvfi.tee.ma.gov.br/sacou/mu-
ralsite mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos na sala
da Ciimissão Permanente de Lieiiaçâo-CPL, localizada no Prédio da
Prefeiiura na Av. Domingos Sertão. N" 1000. Bairro São José. Pastos
Bons'MA. de 2" a 6". das 08:00 á.s 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mail: eplpasiosbonsmafri.imiaii.com. Eselare-
cimento adicional no mesmo endereço e e-mail. Paslos Bons(MA).
1.3 de Sclcmbro de 2021. íieila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

Íocesso .Administrativo n" 3010.1608.164/2021. A Prefeitura Miw
:ipal de Pastos Bons - M.A. através da Presidente da CPL. torra
ihlieo para conhccirncnio dos interessados que está rc,aliz.ando lie#

.'*Ó\ção na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Pre<)0
'{jLOBAL. objetivando a Seleção e contratação de pessoa jurídica ife
ff^reito privado pura a Prestação dos Servúços de Construção dc ürrà

scolade 06 Salas com t^iiadra-Projeto Convencionai Padrão FNDB
ID SlMbC. no Povoado Angical. zona niral do município de Pastv*

^ons-MA. RECirRSnS: FNDE. Processo n"2.3400.n04452/2020-13p.
^e conformidade com as quantidades e espécies contidas no .Anexi^;
â - PROJETO BÁSICO, parte imegramc deste Edital, em conformi-^;
!^Je com Projeto Básico disposto no Anexo I do Edital; o qual será|]
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n" 8.666/93 ei"
^Iterações posteriores. Leis Complemeitliircs n" 12.3'2(X)6 e n" 147.'20]4,^
'^i9 as condições do Edital à lealizar-se às 08:00 horas do dia 04 de outubrcá
■íjíc 2021 A sessão pública de julganiemo será realizada nas dependência^

Secretaria Mimicipal de .Administração, na sala da Comissão Pcrma-'
Tiente de Licitação - CPL, situada u Av. Domingos Sertão, N" l.OOOii
Bairro São José. CnP65.87Ü-tlOO. Pastos Bons - M.A, no dia. hora e loed:

cm qne soão recebidos <».an«iop6a de proposta dc prelos e
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^lUiação. £m atendimciuo a:> rccomcnílaçòcb do Muuicipio a da OMS
ínlbmianios que a sessão ocorrera em local aberto e areiado. que seni es

tabelecido disianciameuto mínimo de 02 metros de cada participaiac

(birante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, lio as
e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de prote^
çâo neccssáno. O Edital está disponibilizado, na integra, iw portai
de transparência do município no endereço htlp:'.'nastnshons.nt;i.g^tt
u bem como no sistema virtual do Tribunal de ("tintas do Ksiij^
dci Maranhão no endereço https:- ' wwwtS.tcc.mu.gov-br.'sacoii na-
ralsite mural./ul. e também poderá ser consultado e obiidos na sftlp
do Comissão Permanente de Licittiçào-CPL. localizada no Prédio dn

Prefeitura na Av. Domingos Sertão. N" 1000. Bairro São José, Pnstó
Bons''M.A. de 2" a 6\ das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ̂
solicitado ainités do E-mail: eploastosbonsinaia''pmail.com. Escla»
oimeniii adicional no mesmo un.d>Trç.Ço ,ç

^teml»ade 3©?T. 'Àe^ítfcío Òifvalfio -i*res1c®He^'WlÇ

PREFEITI RA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - MA

AVISO DE LICITAÇ.VO - PREGÃO ELETRÔNICO N" 007/2021
- O município de primeira C RUZ. atratés da Prefeitura Mu

nicipal dc Primeira Cm? - MA. por meio do seu Pregociro Oficial,
toma público, para conhecimento dos Interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n" I0..^20'02, Decreio Federal n" IO.fl24'2l)ló e
subsidiariamcntc as disposições da l.ci n" 8.õ66'y.> c suas alterações
posteriores, licitação na modalidade PREGACJ FLETRÔKICO, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime Empreitada por Pre
ço Linitário, objetivando a Contratação de Pessoa .hiridlca visando
a realização dc evento festivo cm comemoração ao Aniversário
da cidade dc Primeira Cruz. no dia 29 de setembro de 2021. ás

IOh:OOmmtdcz horas), no endereço eletrônico: http.s:', liciuiiiet.com,
hi. O ediuil c seus anexos podem ser consultados gratuitamente na
sala da Comissân Permanente dc Licitação. siliuicUi à Praça Rua da
Matriz. S/N. Centro, de 2' a ô' feira, no horário das nx;n(l às I2:t)()

gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da imponânciii dc
RS 10,00 (dez reais). Também encontra-se disponível para consulta
no site da Prefeitura Municipal: hlin: /www.primeiracfuz.ma,eov.br/
portal e no site do TCKMA https:.Vwww6.ice.ma,gov-br/sacoo;'mural-
site/muniLzul- Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou

pelo e-mail cpl-primeirarnL2irfhoimail.com. Primeira Cru? MA. 16
dc setembro de 2021 - l.ucns Artur Bezerra Pinheiro - Pregociro.

PREFEITURA MI NICIPAL DE SA.MBAÍBA - MA

COS V 016/2021. A Comissão Permanente de Lirilação do Municí

pio de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n* S.66(> e suas
alterações, loma público que realizará licitação iiii inodiilidade Je
TOMADA DE PREÇOS N" (116/2021. cujo obieio traia da í ()N-
TR.\TACÃO DF. EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SER
VIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS SEXT ANADO DE
CONCRETO (BLOQUETE) NAS RUAS DO PO\'OADO .ANA-
NÃS. DO MIMCÍPIO DE SAMBAÍB.A/MA, O rccebmienio e
abertura dos envelopes de Uocuineniaçào e Proposta seiá ein Sessão
Pública a ser realizada às O^rilOfi, dn dia 04 de outubro de 2021. lui

Sala de Licilaçòes da CPL. localizada na Praça Jose do Egiio C oelho.
n" 200. Centro. SambaibivM.A. O edital esta di-spoiiivcl para todos os
interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP. poderá ser con
sultado c obtido na sala da Comissão Pcrniancnie de Licitaçâo-CPL.

localizada no Praça José do Egito. 200. Cenlio. Sambaíba - MA. de
2" a 6", das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através
do E-mail: sambaibacnlitfgmail.com. seus respectivos avisos estarão
disponíveis no Portai da Transpiircnciii do Mimicipio; http://wwtv.
sambaíba ma gov br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço

e e-mail citados c provisoriamente no número +.55 99 08464-4X97.
Sambaiba (MA). 13 de setembro de 2021. Edson da Silva Santos -
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PKECOS (II7/2))21. .A Comissão Permanente de Licitação do

Município de Sambaíba - M.A. na lónna da Lei Federal n* 8.666 9.t

c siia.s alterações, torna publico que realizará licitação na modalida

de de TOM ADA DE PREÇOS N" 017/2021, cupi objeto trata da

COM KATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS
SERMÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESIRADA ViCINAL
DO MUNIC ÍPIO DE SAMB.AÍB.A/MA. O recebimento c .tbeitura

dos einclopes dc Dociimenlaçào c Proposta scra cm Sessão Pública
a ser realizada às 09:00h, do dia 07 de outubro de 2021, na Sala

de Licitações da CPL. localizada na Praça Jose do Egito Coelho, n"

200. Centro. Sambaiba/MA. O edital está disponível para todos os

interessados no Site do TCE/MA no sistema SACÜP. poderá ser con

sultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitaçâo-CPL.

localizada no Praça José do Egito. 20O. Centro, Sambaiba - MA. de
2" a 6'. das 08:Ü0 ás 12:0U horas, podendo ainda ser solicitado através

do 0-mail: sambaibacplió innail.com. seus respectivos avisos estarão
disponíveis no Portal da Transparência do Miinlcipio; httD://ww\v,
Mimbuiba.ma.gov.br. Esclarecimento adicionui no mesmo endereço

e c-mail citados c provisoriamente no número +55 99 98464-4897.
Sambaiba (MA). 13 de setembro dc 2021. Edson dn Silva Santos -

Presidente cLi Comissão Pennanente dc Licitação.

SENCIALN"021/2021 -SRP.OMiinicipio de Sombaiba-MA. toma
público para conliecimento dos interessados que está realizando lici
tação na modalidade Pregão, na forma Presenciai, do tipo Menor

Preço por item. objetivando u FUTUILA E EVENTUAL CONTR.A-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVI
ÇOS DF PUBLICIDADE. PROP.AC.WD.A. \SSESSORIA DE
COVllMCAÇÃO E A PROMOÇÃO. ORGANIZAÇÃO DE
FAT.NTOS. INCl.l INDO SERVIÇOS OPERACIONAIS DE

EVENTOS F.M GERAL E I.OCACÃO DE SOM. DE TENTI.AS.

DE TRIO ELÉTRICO. DE BANHEIROS Ql ÍMICOS. SEGU
RANÇA E DE PALCO COM COBERIT R A PARA EVENTOS

A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/
M.A. cm contòmiiiiadc com o Tcmio dc Referência disposto no Ane

xo I do edital, o qual será processado c julgado em conlbmiidade com
a Lei n" ll).520'02. Decreto Federal n° I().n24.'2ül9. Decretos Muni

cipais. Leiscompicmentares n" 123'2006. alterada pela Lei n" 147/14.
Decreto Federal n" 8.5.38T5 c alterações e subsidiariamcnte no que

couber as disposições da Lei n" R.666/93 c suas alterações e as condi
ções do Edital à realizar-se às 0X:45 do dia 05 de outubro de 2021. A
scs.são pública de julgamento será realizada na Sala de Licitações da
CPL. localizada na Praça Jose do F.gito Coelho, n" 200, Centro, Sam
baiba/MA. ü edital está disponível paru todos os interessados no Site
do TCE. MA no sistema SACOP. podciá ser consultado c obtido na
sala da Comissão Permanente de l.icitaçào-CPL. localizada no Praça

.losé do Egito. 200. Centro. Sambaiba - M.A. de 2" a 6". da.s 08:00 á.s
12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: sam-
halhacalfegmail eom. scus respectivos avisos estarão disponíveis no

Portal da Transparência do Município: hnp:/.'w'ww.samh3iha.ma.gov.

br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço c e-mail citados e
pro\ isoriamcnte no número +55 99 98464-4897. Sambaiba (MA). 13
dc setembro de 2021. Edson da Silva Santos -Pregociro.

PROCESSO ADMLNTSTR.ATIVO N" 108/2021. PREGÃO PRE
SENCIAL N" 022/2021.0 Município dc Sambalba-MA. toma públi
co para conhecimento dos interessados que está realizando licitação
na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço
por Item. objetivando a .AQl!ISIÇ.ÃO DE MATFRI Al. E EQUIPA
MENTOS ESPORTIAOS PARA O MIMCÍPIO DE SAMBAI-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO 00 JUNCO

AVISO OE UOTAÇAO
TOMADA DE MECQS Ni S/2«21

A PrFÍtftura MunKipal de Lago do Junco/MA toma oublico que reatizarã
iKiUçdo, do (100 mer^or preço ViodeNdade. Tomada de Preços ns 008/2021 Objeto*
Cootritaçte de empresa para e«ecucâa da obra de Recuperação de Estradas vicinats da
Zona Rur^l do município de lago du lurico. cordorme Convênio riO 84C90/2019 COD£VASF.
Data abertura, 05 de outubro de 2021 Horáno D9h:00rnin. Conforme def>nido no Edital e

seus Amuros, rta forma da Lei 8666/93 e suas aHerações e demais normas
regutemerxares aof<dvels a espécie local: sala da Comissão Permanente de Licitação na
Rua Cororsel Hosano Gomes ferreira, s/n Centro, lago do iunco/MA Aouísição do Edital
Os Interessados poderão consuiii-lo graiuitamenie ou adQuirMo em horéno de Êipedienie
das OS'00 ãs 12 00 e/ou através https'//'fvvvw6 tce.ma gov br/sacop/muralsrtc/muralaui
Maiores esclarecimentos no e-mail. cpl-omlj@iholma<i com

lago do Juncc-MA, Id de setembro de 2021
MARIA OA Gloria oliveira pereira da silva

Secretaiid Municipal de AdministteçSo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA

AVISO OE UCITAÇÃO
EftEOXo EtETRÓNICO NI 17/2021-CPU7MMS

A PREFEITUIIA MUNICIfAl DE MARAjA DO SENA - MA. silo rtd A<. Dep. César
Bandeira, s/n. Centro, Marajá do Sena MA. toma publico, Que faro realizar iiutitçdo rr.i
tnodaDdaQa PFtECAO ELETRÕNICU. fla llpo Mens' Ere;o ppr liam. no dia 28/U9/7un. és
Ú8b:00m1n {Horano do Brasília), tondo por objeto o Registro de Preços para eventual
aquisição de maceriais, equipamentos de proteção individual e lesies para a detecção do
COVlD-19 (CCROl^AV(RUS) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Maraji do
Sena • MA. conforme edital e anexos O EdilaI poderá sei obtido gtaiuiUmente nus Mtios

www marajsdosena ma.gov br e www licitaner com br Esclareclmemos adicionais no
endereço supra ou pelo e-maii licitacaopmcns^gmafl com. de 2^ à feira, das 08h:00rnin
as I2b DOmin

Maraia do Sena MA. 13 de agosto de 2021.
BRUNO KENRiOUE GAlVÃO OE OLlVEtRA

Secretário Municpai de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÔES DO NORTE

AVISO DE UOTAÇiO
TOMADA DE PREÇOS N< 11/2021

O Municipio de Matoes do Norte Esudo do MaranhSo, poc irttermediO da
Secreuris Municipal rie Educação, to«ns público, gue promovera licitação na modalidade
Tomada de Preços üBjrro Coni/atação de empresa espeg>aluddd na prestação d«
serviços de conclusão de construções de Quadra Escolar coberta cnm Vesfiírlo/Projeto
padrão fNUE no município de Matões do Norte/MA local e Daca do Oedenciamenio. da
Erstrega dos Envebpes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento e o
recebimento dos errvelopes de Habilitação v proposta de preços serão no dia Ql de
outubro de 2021. » 08 00 horas. Edital O presente edital estará á disposição dos
interessados nos seguinres locais: Portal da transparência do municip»:
www.matoesdonorte.1na40v.br. site do TCE/MA. wwnw.tce.ma gov.br/sacop, poderá ser
soriotado através do e-mail- cplmatcesdonorte ma^gmaR com. bem esmo ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localirado na Av Dr. Antônio Sampaio. 100 • Centro,
Cep: 65.468-000.

Matões do Nofte-MA, 13 de setembro de 2021
DOMINGOS ARAÚJO CASA NOVA

Secretário

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA OE PREÇOS NB 12/2021

ú Município de Matões do Norte • Estado do Maranhão, por intermédio da
VcrHaria Mumcipal de Administração e Finanças, torna púhUco. que promovera licitação
na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: Contratação de empresa esseclaluada np

de seiviços de implantação de Sistema Simpllhcado de Abastecimento D'ãgud •
Pn>cado Paim^irai n no mumcfpia de Matões do Norte/MA. local e Data do

Crecencfamento da Entrega dci Envelopes e da Reafiiação da Tomada de Preços* O
:redenciamortiQ c o recebimento dos envelopes de habiUtação e proposta de preços serão

d  i>4 ae outubro de 2021. as OSiX) horas. Edital: O presente edital estara a disposição
dos «nieres&ados nos seguintes locaH: Portal da rransparênoa do rnunieipio:
IV ww marocsdonorte ma.gov br. site do TCE/MA: www.tcc ma.gov.br/sacop. poderá ser
.oi cuado através do e-mall: cpImatoesdorwru.ma^gmail.CDrn. bem como ser retirado
ocssoaimenie no Setor de Licitação, localizado na Av Or. Antônio Sampaio, 100 Centro.
Cor 65 a68'«10

Matoes do Norte-MA, 13 de setembro de 2021
JOÃO PINTO DE MESQUITA FUHO

Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

AVISO DE ADiUDlCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* 1/2021

Processa Admimslratrvo n* 001 1S02/2021. Tomada de Preços N* 001/2021. Tipo
Menor Preço Global, Obieto Contratação de empresa especializada na implantação de
Estradas Vrdnals no Munic«p'bO de Passagem Franca - MA Coruiderando o inteiro teor
dos autos, a Prefeitura Municipol de Passagem Frarica/MA, por intermédio da Comissão
Permarienie de Licitação, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas
pelo artigo 43. inciso VI dã lei federal 8 666/1933 e alterações, rendo em vista o
resultado apresentado no processo ilcltatorip acima Identificado, adjudica t) objeto
acima ã seguinte lictante vencedora; i C CONSTRUÇÕES £ IMOBILIÁRIA ElRELI, CNPJ N*
04.345.274/0001 *73, valpr Global Adjudicado. RS 598 134.88 (qumhenloi e noventa e
oito mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e o)to centavos } A adjudicação foi
feita em confoimkJade com o yue preceitua o artigo 43, Inciso IV da lei federai
8.666/93 e alieroç&es Comissão Permanente de ucJtoçâo da Prefeitura Municipal de
Passagem Franca. Estado do Maranhão

Passagem Franca-MA, 26 de agosto de 2D2J.
RUALVSON QA SILVA BAR8ALH0

Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA OC PREÇOS H* 1/2Ú21

Processo Administrativo n' 001 U02/2C21, Teimada de Preços N.b 001/2031, T^: Menor
Preço Gtobal, Objeto: Contratação dc cmcresa especializada na Implantação de Estradas
Vhdnatt 00 Município de Passagem Franca • MA O Prefelrn Municipal de Passagem Franca'
MA. no uso de suas atribuições legais, com base nas informações contidas no termo de
adjudicação da Hcitaçlo em epígrafe e de acordo com o anigo 43, Inciso VI da lal federai
8.666/1993 e alteraçOes, resot^ homologar o objeto do presente processo IleiBtório a
empresa abaiio identificada: LicHar^te Vencedora J C CONSTRUÇÕES E IMOBIUÃRIA EIREU.
CNPJ N« 04.345,274/0001-73, Valor Global Homologado; R$ 598.134.88 (quinhentos e
noventa e oito mil cento e trinta e quatro reais e oitenra e uHo centavos ).

Passagem Franc.1 MA, 13 de Setembro de 2021.
MARLON SA8A DE TORRES

Prefeito

AVISOS DE UCTTAÇÃQ
PREGÃO PRESENCIAL NB 27/2021 • SRP

Processo Administrativo r<B )010 1608 158/2021

A Prefeitura Municipal de Pastos Bqas/MA, através da sua Pregoeira.
realizara licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do ttpo Menor Preço por
Item, eiclüsiva para ME/EPP/MEi Ol^to; Contratação de empresa para o fornecimervio
de lubrificantes a filtros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de
Pactos Bons, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do
edital Qala da Sessão; 29/D9/2D21 Korána: i4:CK} horas.

PREGÃO ELETRÔNICO N» 6/2021 • SRP

Processo Administrativo nS 3010 1608 159/2021.
A Prefeitura Municipal de Pastos 5ons/MA. através da sua Pregoeira. toma

público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Prtço por Item. exclusiva para
ME/EPP/MEI. Objetivo! Contratação de empresa o fornecimento de medicamentes e
insumos para combate ao Covifl-IB para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referencia disposta no Anexo
I do editai Data da Sessão 30/09/2021 Horário. 09 00 hs

PREGÃO ELETRÔNICO NB 7/ZOZJ • SRP

Processo Administrativo nt 301G 1608 160/2021

A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/M A, através da sua Pr^oelra, torna
público para conhecimento dos interessados que está reaiiiando Licitação na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por Item. exclusiva para
ME/EPP/MEl. Objetivo: Contratação de empresa para o fomearnento de combustível
diversos para atertder as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em
conformidade com o Termo de Referencia disposto no Ar>exo i do edital. Data da
SeuSo: aO/09/2021 Horário: UUO hs

PREGÃO ELETRÔNICO NB 8/2021 • SRP

Processo Administrativo ns 3Qlt) 1608.161/2021
A Prefeitura Murticual de Pastos Bons/MA. através da sua Pregoeira. toma

público sara conhecimento dos interessados que esta realizando liptaçlo na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por fiem. exclusiva para
ME/EPP/MEI Objetivo, contratação de empresa para o fornecimento de próteses
dentárias para atender ss necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em
conformidade com o lermo de Referencia disposto no Anexo I do edital. Data da
Sessão: 30/09/2021 Horário 14 DO hc

PREGÃO ElFTItÔNICO Nt 9/2021 - SRP

Processo Admmlstrabvo n* 3019.1608.162/2021,
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA. através da wa Premira, (onsa

público para conhecimento dos interessados que esta realizando liciiaçSo rta
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, exdusiva para
ME/EPP/fuIEL Objetivo: cor^TrsTaçãu de empresa para o fornecimento de gas de
cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em
conformidade com o Termo de Reterenzia djspostu no Anexo I do edita!. Dara da
Sessão: 01/10/2021 Horário; 1109 hs.

As sessões publicas de fulgamentos serão reaiUadas na Forma presencial e
eletronicamente, conforme o caso. no site httpi://www.bbmnatllci(acoes.com,br no dia
e horário marcados O Edital eslá dispot^ibilizado. na integra, no endereço eletrônico:
https;//www.bbmneliicJtacoe».com.br, através portal de transparência do municipio no
endereço http.//pastosbons,ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de
Contas do EsUdo do Maranhão no endereço
nnps://www6.rce.ina.gov.bf/uc0p/mur9Jsire/murai.zul, e Umbém poderá ser
consultado e (tòndos na sala da Comissão Permanente de liciração-CPU localizada no
Prédio da Prefeitura ra Av. Domingos $ertão. N* 1000. Bairro 5ão Jos*. Pastos
Bons/MA. de 2* a 6*. das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através
do E*maii* cplpa»tosbansma9frr>ail.om. Eaclareòmento adicional rto rr\esmo endereço
9 emrail cirodos e no número provisoriamenre «SS 98 996D27994(3« a 6® feiras, das
G8 00 as 12:00)

TOMADA OC PREÇOS N* 14/2021

Processu AdnimistraifVü nB 3010.1609.163/2021
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL.

reaiiísrá ficitação na modalidade Tpmada Preços, do iipo Menor Preço Por item.
Objelo: Seleção e contratação de pessoa jurídica de direito privado para o
lornecimenrp de Urnas Fúnebres, de modo a ater>üer as necessidades do município de
Pastos Bom de conformidade com as quantidades e especies contidas no Anexo l -
Projctn Básico, parle integrante deste Editai, em conformidade com Projeto Básica
disposto no Anexn I do Edital Data da Abertura 04/10/2021 Horário: 081)0 hs

fOtÂiSiA K MIS».WJÍ|ISHV
SiníiNf áeWnsfWivD M 30ie.i6(s.i6«é»tL r i

A Prefeitur.i Vun,cip3l de BoWUA, airaeéi de
L,ciUtíâ( de modeMade Temada De Pregos, do tipo hAeoor Pre^
GloW""Wtó3rSEfêtâo""e contratação de peisoa luridica a
Preatação do^ Services de Conairuçao de Üme Lscola de 06 Saias c5mcS8BS1®Pflpio
,6WilieaiiahPWM» rNDE - ID SIMEC. ao l'avoado Angiral :nna niral do município de
Pastm 0ons-MA, Recursos 'NDE Pmcesso nsjjaoo 0O445:/2OJO U. de fontcirmldade

MMiWWilURillWddW e espécies comidas no Anéip i Projeto BàiiCS.
fleslé Edital cm cDnlorm,dadr com Projeto aos,(o cl,soos'n no Aéexo 1 do SdialrHft

CÍ/WÍ1321. Hoiirio lOOO hs .
As sessões du ialgami>ntos stráu nas deDSnaSnCr0PtBMlHB|Bria

MurMMftigiGitÁjBlFMBáMsaçàOp na salá ciai CPL sito a Av Domingos Sertão, n" i.bOO.
Bairi^^^o^os^Pa^^ Bons/MA. onde serão lecebidos ns envefb0bF*fltvMi||gm^ de

hLis estSo disponibiliredoi, na iniegja. no pMiiliKllt*BIMI(Ui^da
municfpto no endetecjo hlip://pa5tosbúni ma.gov br/ oem como no sistema vtnuap do
liaMMBMV*-'-^Con(« de Estado do Maraisbie no cnderefo

aturij0o a9uir««(sw csamporm* •• t WK O* Zr/BAOCfiZ
iMiit > ee ruBfkn OfvuScVa í» tesvl
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fcé mg govbr/sacoo/Tmraiyte/mural.ru). e lambem poderá Acr
.c^niutudo e ot>i«o& n» Mtg da C^l no Prpttln rfé*

Sendo. 1000. Batrro São ]oié, Pasto< Sons/MA. Aa 2i "

ainda its Míi4jU(fo auavé) do «•msii.

Bsse Lesai Lei a 'jii fhiiíhTlWiniiiMt íiT munilíi
õecreto n< 10 0247201?

PREFEITURA MUNICrTAL OE RAPOSA

ASftSO OE AIMAMENTO

WEGAO EtmiÒNICO H* 31/2021

A Prefeitura Mumcpal de Rgposa^MA, pur meto de seu Pregoetro, designado

oela Poriar»d-âP nt 442/2021. torno publico aos interessados. QL>e o PREGÃO EiETRÓNiCO
N* 031/2021. objetivando a Contratante de Empiesa especializada para Prestaçte de
tecrtços de Saúde na especialidade de cUnica MÉDICA, para atender a demanda da
Unidade Mista Ora. Nemcrxia Dias PinKctro, no murncipic de Raposa MA, conforme

coAdi(ôes e exigências estabelecidas nd editai e seus anexos, com abertura prevista para
is 09r00 Inove) horas do dia lê de setembro de 2021. através do Porta) do Banco do
Brasil, sítio; www 'lotaçôes-e.com.br. fica ADIADO, motivado peia necessidade de alteração
do Edital e seus anexos, para o dia 29 de setembro ás Ú9;0CI [novel horas pelo mesmo
portal supracitada

Raposa MA, IS de setembro de 2DZ1

KJSUÉ DE JESUS ERANCA VIEGAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

AVISO CS LtOTAÇAO
TOMADA DE fftEÇQS HT 17/2021 -TP

®roíesso Administrativo 109/2021.
A Comis&âo Aermanenie de ücitaçâo do Murxcípio de Sambaiba do

Maranhte/MA. toma publico que xeallzará licitacáo na modalidade de TOMADA DE PREÇOS
N* 017/2021 • TP. CUJO objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COS
^RVIÇOS DE RECUPERAÇÃO QE ESTKADA ViCINAL DO MUNICÍPIO DE SAMaUBA. em
conformidade com o Projetn Basico disposto no Anexo I do eddaí. o qual será processado
e julgado em conformidade com a Leis comptementares n^ 123/2006. alterada pela lei n'
147/14, Le) nt 8 666/93 e soas alteraçdcs e as condiçOcs do Edital a realizar-se às O9:00h
do dia 07 de outubro de 2071 A sessão públka de julgamento sera realizada na sala da
Comissão Permanente de Licitacte CPt, localizada na Praça José do Egito Coelho, 2D0.
Centro. Sambaiba/MA O edital esta disponível para todos os interessados no SUe do
TCE/MA no sistema SACOP, poderê üer consultado e obtido na sala da Comissão
Permanente de Ucit.icáo CPL, louitzada no Pra^a José 4o Egito. 20G, Centro. S.tmbaiba
MA, de 2* a b*. das 08:00 és 12*00 horas, podendo ainda ser solicitado através du E>mail:
ambaÍbs<plS)gmatl.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da
Transparência do Mun>opK): htco.//www.Mmbaiba.mà.gov.bf/. Esclarecimento adkionai no
mesmo endereço e e maii citados c provisonamenre no número ►ss 99 98464-4897

Sambaiba MA, 13 de maio de 2021
EDSON DA SILVA SANTOS

Pre^dente da CPL

AVISO DE CHJMADA PUBltCA N* 1/Z021

Prpceaso Administrativo n^ 107/202]
ü Município de Sambaiba, através da Comissão Perrr^anente de Licitarão, toma

públloo aos interessados que na sede dâ Prefeitura Municipal, realizara a Chamada Publica
nP 001/2021. para Aqui$i(áo De Gêneros Alimentícios Da Agricultura famihar F De
Empreendedor familiar Rural Ou Suas Organizações, Vrsando Atender As Necessidades Oa
Alimanucão Escolar Dos Alunos Matriculados Na Rede Municipal De Ensino, Através Oa
Secretaria Municipal De Educação, em âtendimemo a Léi N* 11.947/2009 e Resolução
CD/FNDE N« 26/2013 Os interessados que ateirderem às exigências da edital deverão
apresenur os documentos de habilitação e projeto de venda conforme datas abaixo, na
Saia da Comissão Permanenie de Ucitação* CPL Os Interessados deverão procurar ã sede
da Prefeitura Municipal, na Praça Central, s/n\ Centro, feira Nova do Maranhao • MA onde
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Ednal e seus Anexos. Base legal Lei
n» 8.666/93 « aeus Articulados. Sambaiba |MA). 13 de setembro de 2021. EDSON OA SiLVA
SANTOS Presidente da Comissão A apresentação das propostas de habiUtaçio e dos
projetos de venda DIA OS/10/2021 das 11.00 ãs 12.30. Recebimento das amostras dos
alimentos para análise e degustação; DfA 05/10/2021 das 1S.30 ãs 16.30 Divulgação do
resultado geral da chamada púbUca* DIA 06/10/2021 as 03:30.

Em, IS de setembro O# 202J
EOSON DA SILVA SANTOS
Presidenta da Comksão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO OE CONTRATO

REsenfia óa Contrato n" P63/2021 B.sultanli. cia Carta Convite n« l»fi/202l -
Processo O35/202H:Pl - Panes" O Município de Sanu Rita, Estado Oo Maranhio.
pessoa jurídica, inscrita no C.N.P J Ns oS 441.836/0001.01, através da Secrtsidrla
Municipal de Admirnsiração e Finanças, rpornsenlado pelo neste ato por AMALlRr SILVA
SANTOS ARAÚIO. portador do CPf n« 927 641 693-53 e a empresa SALTA ENGENHARIA
ITDA inseria no CNPJ 24 304 843/0001-40, representada por seu fepresenunte Sr
ANTONIO DE ALBUQUERQUE NETO, CPF. N« 075,422 673-53. OBJETO. ContratatSo de
empresa especialiuda de Engenhana para elaboração do projeto eseculrvo
contemplando os rrefíios do Povoado sillp do meio/mata, Povoadti Porto
Alegre/Santiago. Povoado S3o losit/Enlpiado. Povoada Enfetado/Santo Antônio e Ruas c
Travessas da 2ona Urbana do Município com evienséô de 12 950 metros no Município
de Santa Rita - MA. VALOR RS 218 914.75 (diuentos e detulto mil, novecentos e
quatorze reais e setenta e cinco centavos} DOTAÇAO ORÇAMENTARIA; 02 Poder
Executivo 08 Sec inlracslruiura. Obras Pub . Urban Hablt E Saneamento 15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana 15.451.0027 Vias Uibanas E Logradouros Urbanos
15.45l.0027.1038.0000 Manutenção De Vias Urbanas, Meio Fio, Sarjetas E
Galerla6lS.451.002 7 0000 • 3.3 90 39 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoas Jurídicas
VIGÊNCIA: 90 dias da data da assinatura do contrato BASE LEGAI: Ler Federal N»:
8 666/1993 e suas alterações eosteriores pertinentes aos preceitos do direito público.
FORO Comarca de Santa Sita, ASSINATURAS: AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO,
jconlrataniei e ANTONIO DE ALBUQUERQUE NHü (conlralado) Santa Rita, 12 de juinc
de 202! AMAURV SILVA SANTOS ARAÚJO - Secretaria Municipal de Administração e
finanças

ISSN 1677-7069 NR 176. guinta-leira. 16 de setembro de 2021

AVISO M HOMOtOCAçAO E AOJUOICACiO
CARTA C0NV1TC N* 6/2021

Processe Admmislrdtivo: 03S/2U2)- CPL
A Prefeitura Muníapal de Santa Rita MA, in$cnCa no CNPJ sob o N' C.N P. f.

N^' 63.441.836/0001^1. por meto do Secrerano Municipal de Administração e Finar>ça.s, no
uso de su4b stribu^óes, com fundaniento nu mcitu Vi, do ari 43, da Lei rt* 8.666/93 e
posteriores alteraçdes. e conforme o que consta tio Prc»cesso ní 035/2021-CPL, resolve
HOMOLOGAR 04 trabalhos da Presidente da CPL e ADJUDICAR o objeto liutado CARTA
CONVITE N» 0D6/2D21, cu)o objeto é a Contratação tia empresa especializada de
Engenharia para elaboraçáo do projeto executivo contemplando os trechos do Povoado
sítio do meio/mata: Povoado Porto Alegre/Santiago, Povoado São José/Enfezado, Povoado
Enfezatio/SanCQ Antônio e Ruas e Travessas da Zona Urbana do Município com extensão de
12 950 metros no Municiple de 5anta Rita MA, de interesse da Secretaria de
(nfraesirutura do Município, em favor da empresa BALIA ENGENHARIA ITDA. inseriu no
CNPJ 24 304 843/0001-40. com valor RS 218 914.75 (duzentos e dezoito mil. rvovecentus «
quatorze reais e setenta e cinco centavos)

Santa Rita, 9 de julho de 2021
AMAURY SILVA SAMTOS ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO DOCA BEZERRA
AVISO DE UCrTAÇAO

RREGAO ELCTRdNKO N' 30/2021

Objeto: Registro de Preços para futura a eventual aquisição de lubrificantes peças
automotivas novas e origmais e acessofius pa*» veicuius («rves e pesadas visando atender a
demanda decte Município, a edital e seus anexos estão à disposição dos Interessados rios
sáios https //cornprasbr.ccm.br ou www saorairnundododocobezerra ma.gov.bc e podersdo,
em caso de problemas nos sues actma, ser adquirido gratuitamente na sâla da CPL. ou
através dne.-mall cplsaordb^hqtmail com durante nv diar ureis, das G8.00 ãs 12:00 horas,
Data d» Abertura* 29/09/2021, ás 09;00hs (nove) Ihorano de Brasília): Local' 51te
https //comprasbr.com.br maiores informações no e maii cplxâctdb^hotmdil.com ou na •
CPl, Rua Antônio Neto ris 249, centro, 5âo Raimundo do Doca Bezerra - MA,

São Raimundo do Doca Bezerra • MA. 14 de Setembro de 2021
MANOEL SERAFIM OE SOUSA
Secr«tir>o de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MAN6ABEIRAS
AVISO 0£ ADIAMENTO

CKAMADA PÚBLICA Nt 1/2021

Proces&o Administrativo N* 373/7071 interessado* Município de Sao Raimurxâo da«
Mangabeitas - MA. OBJETO: AquivçIo de gerT«fos aitnnentiDcis. diretamente da Agricultura
familiar a dé Empreendedor Familiar Rural eu suas organizações, destinado ao Programa
Nsdonai de Alimentação Escolar - PNAE, para composição da merenda escolar do
Município São Raimundo das Mangaberras/MA, conforme quantidades, condições e
especificações constantes no Projeto BdsicoAe^rno de Referência. RECEBiMÉNTO DOS
ENVELOPES Alé OBhOO (nove) horas do dia C8/1D/2021, em dois envelopes distintos,
LNVELOPL 001. HABiLIT AÇÃO e ENVELOPE 002: PROJETO DE VENOA. DATA DA SESSÃO:
DB/10/2D2Í HORÃRIO 09 OOh Inove hoidsk MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER
ADQUIRIDAS DA SEGUiNiT FORMA: Na Comissão Permanente de Licitações - CPL, situada
a Praça da FamHia. 43, Bairro São Francisco. São Rd«mundo das Mangabelfas/MA, em
dias úteis de segunda à sexu, nu hprãiio da» OSÜO ãs 12.00 hor»; E-maf da CPL.
cpl^saoraimundodesmangabeiras rna.gov br e no srte do Munícipio:
hrtps //uorgumundodasmangabciras ma gov.br

São Raimundo das Mar^abeiros-MA, iSde setembro de 2021.
GLORIA MARIA AGUi4^ COSTA

Presidente da CPL

AVISO OE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 9/2021

Processo Administrativo N" 324/2Ü21 inTeressado Município de São Raimundo das
Mangabeiiax - MA. OBJETO. Aquisição de Equipamentos de Ciimstizaçte, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação do Muriicipio de São Raimundo das Mangabeiras • MA.
atrgvcs do Termo de Compromisso Pidr>o de Açõ6s Articuladas - PAR 20210301S-S.
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.
ENVIO O A PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO Do dia 16/09/2021. ãs OBhOOmlf) (oito horas) ao
dia 29/09/2021 ãs OShSSmm inove horss e cinqüenta e rtove minutos). A6ERTURA DAS
PROPOSTAS/SESSÃO PUBLICA» Dia 29/09/2021 àS lOhDOmin (d€Z horas). VALOR ESTIMADO:
RS 1621*16 93 {cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta e seis reah e noventa a trás)
MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA: Na Coml«io
PerTuanente de ÜcHações CPL em dias uteis de segunda à sexta, no horário das 08 00 ãs
12*00 horas, E-mail dã CPI. cpl@saoraimundoda$mangabeiras^3.goy.br. Nos sités e
hltds://saoraimuí>dodasmangabeiras.ma.gov.br. www lee.ma.gov.br

São Raimunrto das Mar^benas - MA, 16 de setembro de 2021.
FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
AVISO DE AOJUOICACAO

PREGAO ELETSÚNICO M 11/2021

Prefeitura Municipal õe 59o doberto • MA. ücitaçSo na modallúacle PSECAO
6U1SÔNIC0 011/2021, OaiFIO Eventual conUataçSoôe Pessoais) juildicals) pra prestaçlo
dos serviços de iocaçSo de veículos leves/pesados destinados a atender as demandas
operacionais desta adminlscraçlo publica ADJUDICADAS;

AG&THA LOCADORA DE VEÍCULOS ITDA (CNPJ H' 20 607 698/0001-15). Itens
n-: 4; 5;9 Valor Total para o Fornecedor: RS 103.504,00 (Cento e dois mU quinhentos e
quatro reais)

EVERTON DA SIIVA MARQUES ITDA (CNPJ M' 36003 255/0001-55). Itens n': 1:
3. 3: 6: 7. 8: 10. Valor Total para o Fornecedor: RS >47.400.00 (trezentos e quarenu e sele
mil e quatrtxentos reais]

Valor Total Global Adiudicado RS 449 904.00 (quatrocentos e quarenta e neve
mil novecentos e quatro reaisl.

Sôo Roberto MA. 15 de Setembro de 2023-
PEORO HENRIQUE TRABULSl MARTINS.

Secretiiio Municipal de Finanças

PREGÃO ELETRÕNKO Ne 16/2021

Prefeitura Municipal de 59o Roberto - MA. Licitação na modalidade PREGÃO
ElETRONICO 016/2021, 06)FT0. Eventual contratatio de pessoafsl Jufidiçaísl para o
fomecimento de gineros alimentícios desiinados As crianças assistidas pelo programa
naciunsl de allmenuçlo e programas soclao. de Interesse da Secretaria Municipal de
EducaçAo. ADJUDICADA: _

C06EAL COfUERCIQ 0€ ALIMENTOS LTDA (CNPJ N': 01.459.313/0001-75) • ITENS
n» 1 2" 4; 5 6 8; 9. 10: 11: U. 14; 17: 20: 22; 23: 36. 28; 30, 31; 34; 35; 36; 38; >9. 40;
41. Vato Total para o fornecedor: RS 167.42330 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos
e vinte e trés reais e cinqüenta centavos).

m
informe w# i 200-2 ee 3</CB'*zac>l

»« t*>9inai » xtiFj^iVuF* «r i.Kfm« Kibi«a ki* X-^rjI.
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http5://www6-tcs.m3.gQv.bf/sacop/mijralsile/fnuf3l.zul, e também poderá ser

consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de UcItaçlo-CPL, locallrada
no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N® 1000, Bairro São José, Pastos
Bon$/MA, de 2' a 6«, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através
do E-mail: cp!pastosbonsma@gmall,com, Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail. Pastos Bons(UA), 13 de Setembro de 2021, Geila Melo Carvalho
-Presidente de CPL

«visaEirtianiiçiiO; iommm oef>i^;pst«é^s4iaa^«Mii > <
ti» 3010i$WIMÍZaoaR a prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através &

^^ksidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que esl^
^Hli^ando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preçç
Global, objetivando a Seleção e contratação de pessoa jurídica de direito privad?

para a Prestação dos Serviços de Construção de Uma Escola de 06 Salascom Quadré
* Projeto Convencional Padrão FNDE - ID SIMEC, no Povoado Angical, tona rural do
Óiuniclpio de Pastos Bons-MA. RECURSOS: FNDE, Processo ní23«)0.0044S2/202tt
Í3, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo i - PROJETÇ
BÁSICO, parte integrante deste Edital, em conformidade com Projeto BásidB
tfsposto no Anexo I do Edital; o qual será processado e julgado em conformidadé
eom a Lei Federal ns 8,666/93 e alterações posteriores. Leis Complementares ̂
Í23/2006 e n» 147/2014, e as condições do Elfitat ã tMBiar-se HOSflO howttedi»
4» de oibAro de 2021 A sessão púbOee de sed reafiieda^
(liinnnilánffTit da Seeretaiia Municipal de Admfnlstraç^, na sala da çomlssS»

rw, situada a Av.Dnnli^asSerKo.N* LODO, Bairro S8«
£é,'^:6&870-000. Pastos Bons-MA^no dia, hora e local citados, em que serâá
^rabldos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Em atendimento ad
' Ecomendaçôes do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em locaB
iberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de,
tcada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilitação de mascaras,!
Ruvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção!
necessário. O Edital está disponibiliiado, na Integra, no portal de transparência doj
município no endereço http://pastosbons,ma,gov.br/, bem como no sistema virtual,
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereçolhttps://www6,lce.ma,gov.br/sacop/mufalsite/mur3l.zul, e também poderá ser]

^^nsultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada
Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N® 1000, Bairro São José, Pastos

^^ons/MA de 2' a 6«, das 08:00 ás 12K)0 horas, podendo ainda ser solicitado através
do E-mal'l: cplpastosbonsma(f)gmall.com. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mall. Pastos Bons(MA), Ude Setembro de 2021. Sella Melo Cwvalho»
rPreúdentedeCPl '
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