Prefeitura Municipal de Penápolis
Estado de São Paulo – CNPJ 49.576.416/0001- 41
EDITAL 2014 DE 18/02/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
PROCESSO Nº 28/2020
1 – PREÂMBULO
O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Penápolis, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 1.114/97, torna público a todos
os interessados que encontra-se aberta a licitação acima mencionada, na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por
empreitada global, destinada à contratação de empresa para execução de reforma do
prédio da “Estação Ferroviária” para implantação do Centro de Integração da
Cidadania.
As informações poderão ser obtidas através do Serviço de Compras – Setor de
Licitações, situado na Av. Marginal Maria Chica, nº 1.400 – 1º andar - Centro, telefone (18)
3654-2537, com expediente ao público de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30min e das
13h às 16 horas.
Os envelopes de número 01 (documentação) e número 02 (proposta) serão recebidos
até as 09 horas do dia 06/03/2020, no Setor de Licitações da Prefeitura. A sessão pública de
abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia e horário, na Sala de Licitações, localizada no
endereço acima descrito.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que
impeça a realização deste evento na data marcada, a licitação ficará automaticamente
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, mantendo-se o horário e local, independente
de nova comunicação.
O

Edital

encontra-se

disponível

para

todos

os

interessados

no

site

www.penapolis.sp.gov.br em editais = editais de licitação = Tomada de Preço 02/2020.
2 – BASE LEGAL
2.1 – Esta licitação rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e ao disposto na Lei
Complementar nº 123 de 14/12/2006 e suas alterações e demais normas aplicáveis à matéria,
objeto desta licitação.
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3 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO
3.1 – Contratação de empresa para execução de reforma do prédio da “Estação Ferroviária”
para implantação do Centro de Integração da Cidadania, incluindo o fornecimento de
materiais e mão de obra necessária para a realização dos serviços (sistema de empreitada
global), conforme Memorial Descritivo, Planilha de Custos, Cronograma Físico-Financeiro
(Anexo X) e Projeto Técnico (Anexo XI) do presente Edital.
3.1.1 – Prazo de execução: 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados do recebimento
da “Ordem de Início dos Serviços”.
3.1.2 – Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato.
3.1.3 – Valor orçado pelo Município: o custo estimado da obra é de R$ 1.101.264,56 (um
milhão, cento e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
3.1.4 – Origem dos recursos: Convênio firmado com a Secretaria da Justiça e Cidadania e
o Conselho Gestor do fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - Processo nº
1309378/2017.
4 – DA RETIRADA DO PROJETO TÉCNICO
4.1 – As empresas interessadas em participar da presente licitação poderão retirar,
gratuitamente, o CD contendo o Projeto Técnico junto ao Serviço de Engenharia da
Prefeitura, localizado no Paço Municipal (Av. Marginal Maria Chica, nº 1.400, com
expediente ao público das 08 às 16 horas, de segunda à sexta-feira), telefone (18) 3654-2526.
5 – DA VISITA TÉCNICA1
5.1 – A visita técnica não é obrigatória, entretanto, as empresas interessadas em participar da
licitação poderão realizá-la para conhecimento das características dos locais e esclarecimentos
de eventuais dúvidas técnicas, devendo, para tanto, agendar a visita junto ao Setor de
Engenharia da Prefeitura, localizado no Paço Municipal (Av. Marginal Maria Chica, nº
1.400), ou através do telefone (18) 3654-2526, com expediente ao público das 08 às 16 horas,
de segunda a sexta-feira.
5.2 – Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o
1
A visita técnica deverá ocorrer durante o prazo legal previsto no art. 21, § 2º, da Lei 8.666/93, ou seja, entre a publicação do
edital e a data para entrega dos envelopes. (Manual Básico. Licitações e Contratos: Principais aspectos da fase preparatória.
TCE SP, 2016, p. 36)
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desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes ou erro orçamentário
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta
Tomada de Preço.
5.3 – As empresas que efetuarem a visita, receberão o “Atestado de Visita Técnica” fornecido
pela Secretaria Municipal de Obras/Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, que deverá
ser apresentado no envelope nº 01 (Documentação).
6 – DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 – Os recursos orçamentários para a presente licitação correrão por conta da dotação abaixo
especificada, no valor total de R$ 1.101.264,56 (um milhão, cento e um mil, duzentos e
sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), cujas fontes serão: Convênio com a
Secretaria da Justiça e Cidadania e Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos
Interesses Difusos e contrapartida do município, a saber:
Dotação 165 - Reservas nº 35 e 36 de 14/02/2020 - Classificação da despesa:
02.12.01.4.4.90.51.99 – Secretaria Municipal de Obras/Serviços (Serviço de Obras
Públicas) – Fontes/Aplicação: 02/10153 (Secretaria da Justiça e Cidadania/FID) e
01/10153 (Tesouro).
7 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO
7.1 – Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou
impugnar este Edital desde que o faça com antecedência observado o disposto no art. 412,
§§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, dirigidas ao subscritor deste Edital.
7.2. O pedido de esclarecimento ou a apresentação de impugnação ao Edital serão admitidos
por e-mail (licitação@penapolis.sp.gov.br), condicionado à validade da impugnação ao
regular protocolo do original junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura de Penápolis, situado
no Paço Municipal (Avenida Marginal Maria Chica, nº 1400 – Centro), no prazo máximo de
01 (um) dia útil depois de expirado o prazo legal para o referido pedido de impugnação.

2

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.
113. § 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com
as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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7.2.1. Os atos referidos deverão estar acompanhados de documentação pertinente à pessoa
física ou jurídica, neste último, com a documentação comprobatória da representatividade
legal de quem a subscreve.
7.3. Admitida a impugnação ao Edital, em despacho fundamentado, será designada nova data
para realização do certame.
7.4. As respostas às impugnações serão disponibilizadas na página da internet
www.penapolis.sp.gov.br e aos pedidos de esclarecimentos via e-mail (que deverá constar do
pedido), sendo de responsabilidade da licitante seu acompanhamento.
8 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
8.1 – Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação e que atendam os requisitos do ato convocatório, observando-se as
devidas ressalvas e benefícios conferidos às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, conforme a Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações.
8.1.1 – As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 terão tratamento
diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos artigos 42 a 45 do mesmo
diploma legal.
8.2 – Estão impedidas de participar desta licitação pessoas jurídicas:
a) estrangeiras que não funcionem no País.
b) reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, face à
baixa complexidade e vulto econômico do objeto.
c) que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento
de participação em licitação, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações posteriores.
d) declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitadas nos termos do artigo
87, IV, da Lei nº 8666/93 e suas alterações.
e) enquadradas nas proibições do artigo 9° da Lei Federal n.º 8.666/93.
f) proibidas de contratar e licitar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98.
9 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E
“PROPOSTA”
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9.1 – O proponente deverá apresentar dois envelopes devidamente fechados, com indicação
externa do número da Tomada de Preço, nome da empresa e dados completos (endereço,
telefone e e-mail) e o número a que se refere cada envelope:
PREFEITURA DE PENÁPOLIS
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020 – PROCESSO Nº 28/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma do prédio da “Estação Ferroviária.”
para implantação do Centro de Integração da Cidadania.
(Razão Social e endereço completo da licitante)
O primeiro com o subtítulo ENVELOPE Nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO”
O segundo com o subtítulo ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA”

9.1.1 – Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” poderão ser:
9.1.1.1 – Entregues ou enviados pelos correios ou similar, à Secretaria Municipal de
Administração - Serviço de Compras/Licitações, situada à Av. Marginal Maria Chica,
1.400 – Centro – Penápolis – SP, CEP: 16.300-005, ou
9.1.1.2– Entregues na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, por
representantes legais devidamente credenciados por instrumento público ou particular de
procuração da empresa, com plenos poderes para tomar todas e quaisquer decisões atinentes a
esta licitação, devidamente autenticado, acompanhado da respectiva Carteira de Identidade.
9.2 – Do Credenciamento:
9.2.1 – Por ocasião da fase de credenciamento das licitantes presentes que desejarem fazêlo, deverá ser apresentado o que segue fora dos envelopes:
9.2.1.1 – Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou
tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento
particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;
9.2.1.1.1 – O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá
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identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;
9.2.1.1.2 – Encerrada a fase de credenciamento pela Comissão de Licitação, não
serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;
9.2.1.1.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
9.2.1.2 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício
dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar nº 147/14, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no
Anexo I deste Edital.
9.2.1.2.1 – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não proceda da
forma estabelecida no item acima, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da Lei
Complementar nº 123/2006.
9.2.1.2.2 – Nos casos em que as microempresas ou empresas de pequeno porte,
não estejam com o Contrato Social regularizado no enquadramento de ME/EPP, deverão
apresentar Declaração Simplificada de Imposto de Renda Pessoa Jurídica ou Certidão
Simplificada da Junta Comercial3.
9.2.2 – Os documentos deverão ser apresentados no ORIGINAL ou por qualquer processo de
CÓPIA AUTENTICADA, pois NÃO serão autenticados por servidores deste Órgão no dia
da licitação.
10 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA”
10.1 – Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação das
condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público no
horário e local estabelecidos neste Edital.
10.1.1 – Abertos os envelopes nº 1 (Documentação), os documentos serão conferidos e
rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e também pelos
representantes presentes.
10.1.2 – Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão
Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à
interposição de recurso, poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos envelopes nº 2
3

Esta declaração não substitui o Contrato Social, devendo ser apresentada conjuntamente com o mesmo.
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(Proposta);
10.1.3 – Caso não ocorra a hipótese prevista no subitem acima, a Comissão marcará e
divulgará a data para a abertura dos envelopes nº 2 (Proposta).
10.1.4 – Os envelopes nº 2 (Proposta) dos licitantes inabilitados permanecerão fechados e
deverá ser retirado pelos interessados depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de
recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso, após o qual serão
inutilizados.
10.2 – Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas as
ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações
e pelos representantes devidamente credenciados.
10.3 – Os documentos poderão ser apresentados no original (que será retido para constar do
processo), por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor
da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial (art. 32 da Lei 8.666/93).
10.3.1 – Não será realizada autenticação de documentos por servidores deste Órgão no dia
da licitação.
11 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1 – Para a habilitação, a licitante deverá apresentar no Envelope nº 01 os seguintes
documentos:
11.1.1 – Cópia do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura Municipal de
Penápolis ou outro emitido por Órgão ou Entidade Pública (dentro da validade).
11.1.1.1 - Os documentos para obtenção do CRC no Município de Penápolis deverão
ser apresentados até o 3º (terceiro) dia anterior à data de abertura dos envelopes.
11.1.1.2 - Os documentos necessários são aqueles explicitados nos artigos 28 a 31 da
Lei Federal n.º 8.666/93, podendo a relação de documentos ser obtida junto ao Serviço de
Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Penápolis.
11.1.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais ou documento equivalente que comprove a
regularidade.
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11.1.3 – Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para
com a Fazenda Estadual (ICMS), pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado ou documento equivalente.
11.1.4 – Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para
com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos municipais (Mobiliário) relacionados ao
objeto licitado ou documento equivalente.
11.1.5 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrado por meio de Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - CRF ou documento equivalente que comprove a regularidade.
11.1.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes da Lei Federal n.º
12.440/2011, podendo ser apresentada Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos
de Negativa.
11.1.7 – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício
dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar nº 147/14, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no
Anexo I deste Edital, quando a empresa não fizer o credenciamento.
11.2 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno pote
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória a
apresentação, durante a fase de habilitação, dos documentos exigidos nos subitens 11.1.2 a
11.1.6 deste item, ainda que os mesmos apresentem restrições impeditivas à referida
comprovação.
11.2.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista (alterada
pela LC 155/16, art. 43 §1º), será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Comissão Permanente de Licitação, para a regularização da documentação, com emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.2.2 – A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo
facultado ao Município de Penápolis convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, do art. 45, II, da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações.
11.3 – Qualificação técnica:
11.3.1 – Prova de Registro ou inscrição junto ao CREA ou CAU – Conselho Regional de
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Engenharia e Agronomia/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo competente, da empresa e de
seus responsáveis técnicos em vigor.
11.3.2 – Comprovação Técnico-Profissional da licitante: Possuir a pessoa jurídica
Licitante, na data da apresentação da proposta, profissional(is) de nível superior, detentor(es)
de

atestado(s)

de

responsabilidade(s)

técnica(s),

execução

de

obras

e

serviços

similares/semelhantes ao objeto licitado, conforme a parcela de maior relevância abaixo
descrita, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente
certificados pela entidade profissional competente (CREA/CAU), através do respectivo
certificado de acervos técnicos – CAT (Resolução 317/86 do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Artigo 4°), nos termos do inciso I do §1º do artigo 30
da Lei Federal n.º 8.666/93. Não haverá a necessidade dos serviços serem contemplados em
um único acervo.
Descrição
Retirada de estrutura em madeira – tesoura - telha de barro
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do
material
Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50
mm, com poliuretano
Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo
Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso
de 4200 a 4800 lm, potência de 37 a 44 W
Vidro temperado incolor 10 mm
Divisória em placa de gesso acartonado, resist. ao fogo 60 min. Espessura 120/90mm 1RF / 1RF /
LM
Reboco
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com
argamassa industrializada
Lastro de concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B,
assentado com argamassa colante industrializada
Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

11.3.2.1 - A comprovação do vínculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize
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tecnicamente pela execução dos serviços, nos moldes da Súmula n.º 254 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
11.3.3 - Comprovação de aptidão Técnico-Operacional nos termos do inciso II, artigo 30
da Lei nº 8.666/93 e previsão na Súmula n.º 245 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, através de atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, que comprovem que a empresa tenha executado obras e serviços
correspondente ao objeto licitado, conforme as parcelas de maior relevância a seguir descritas,
não havendo a necessidade dos serviços serem contemplados em um único acervo:
Descrição
Unidade
Retirada de estrutura em madeira - tesoura- telha de barro
M²
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
M²
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto,
M²
inclusive fragmentação e acomodação do material
Elemento Vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x
M²
10 cm
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36,
KG
sem pintura
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e
poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com
M²
poliuretano
Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5
M²
mm, fixo
Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 4200 a 4800 lm, UNID
potência de 37 a 44 W
Vidro temperado incolor 10 mm
M²
Divisória em placa de gesso acartonado, resist. ao fogo 60
M²
min. Espessura 120/90mm 1RF / 1RF / LM
Reboco
M²
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa
M²
industrializada
Lastro de concreto não estrutural executado no local, mínimo
M³
300 kg cimento / m³
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área
M²
interna com saída para o exterior
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de
absorção BIIb, resistência química B, assentado com
M²
argamassa colante industrializada

Quantidade
303,23
302,34
605,51
69,30
3640
605,56
303,23
27
76,45
82,88
1035,91
163,70
43,90
303,23
337,00

4
SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.
5
SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos
termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução similares, desde que em quantidades razoáveis,
assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.
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Descrição
Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

Unidade
M²

Quantidade
1405,65

11.4 – Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da licitante, com prazo de expedição inferior a 90 (noventa) dias da data desta Licitação.
a.1) Será admitida a apresentação de Certidão Positiva de Recuperação Judicial,
hipótese em que necessário se faz que o interessado demonstre seu Plano de Recuperação, já
homologado pelo Juízo Competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade
econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação
econômico-financeiras estabelecidos no edital.
b) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei6, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
b.1) A comprovação da boa situação financeira da licitante será verificada para
assegurar o integral cumprimento do contrato, através dos índices ILG (Índice de Liquidez
Geral), ILC (Índice de Liquidez Corrente) e IE (Índice de Endividamento), os quais deverão
ser calculados e apresentados pela licitante, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
ILG - Índice de Liquidez Geral
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC - Índice de Liquidez Corrente
Ativo Circulante
Passivo Circulante
IE - Índice de Endividamento
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo_____
Ativo Total
b.1.1) Somente serão habilitadas as empresas que obtiverem os Índices de Liquidez
6

Balanço Patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade (CRC) – TCESP 728.989.15-3.
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Geral e Liquidez Corrente, igual ou maior que um 1,0 (um) e Índice de Endividamento, igual
ou menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
b.1.2) Os índices deverão ser calculados com duas casas decimais, arredondando-se
o valor para o décimo superior mais próximo, quando a terceira casa, esteja compreendida
entre 05 (cinco) e 09 (nove) e, para o décimo inferior, quando esta for inferior a 05 (cinco),
devendo estar assinado pelo contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e pelo representante legal da
empresa.
b.2) Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço
anual será substituído pelo balanço de abertura e demonstrações contábeis relativas ao período
de seu funcionamento.
b.3) Prova de Patrimônio Líquido, admitida atualização nos termos do art. 31, §3º da
Lei Federal nº 8.666/93, não inferior a R$ 110.126,45 (cento e dez mil, cento e vinte e seis
reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra.
11.5 – As certidões deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade.
11.5.1 – Para as certidões que não conste validade, considerar-se-á o prazo de 90
(noventa) dias da data de emissão.
11.6 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.7 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
às certidões exigidas.
11.8 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original (que
será retido para constar do processo), por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
11.8.1 – Não será realizada autenticação de documentos por servidores deste Órgão no dia
da licitação.
11.9 – Outras comprovações:
11.9.1 – A licitante deverá apresentar, em papel timbrado da empresa, declaração do
responsável técnico, detentor do atestado de responsabilidade citado no item 11.3.2 do
presente Edital, concordando com a sua indicação como responsável técnico pelo objeto desta
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licitação, conforme modelo Anexo II.
11.9.2 – Declaração da empresa licitante, sob as penalidades cabíveis, de que não mantém
em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou
em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de
16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme modelo Anexo III.
11.9.3 – Declaração de inexistência de fato superveniente, conforme previsto no Art. 32,
§2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações de acordo com o modelo Anexo IV.
11.9.4 – Declaração de que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança do
trabalho, conforme legislação vigente pertinente ao seu ramo de atividade (Anexo V).
11.9.5 – Declaração elaborada pela própria licitante declarando que tomou conhecimento
de todas as condições de execução dos serviços licitados ou Atestado fornecido pela
Secretaria Municipal de Obras quando realizada a visita técnica pela empresa proponente.
11.9.6 – Declaração assinada pelo representante legal da empresa se comprometendo a
manter, até a execução total do objeto, compatibilidade com as obrigações por ela assumida,
com todas as condições exigidas, nos aspectos jurídicos, qualificação técnica e econômicofinanceira, bem como de regularidade perante o Fisco, quando das respectivas habilitações,
sob pena das sanções cabíveis.
12 – DA PROPOSTA
12.1 – O proponente deverá apresentar no envelope número 02 – Proposta (Modelo Anexo
VI):
12.1.1 – Em papel timbrado do licitante, em apenas uma via, datilografada ou impressa, em
um só lado do papel, sem rasuras, borrões, emendas, ressalvas ou omissões as seguintes
informações:
12.1.1.1 – Identificação completa da empresa proponente (Razão Social, CNPJ,
endereço completo, telefone e e-mail).
12.1.1.2 – Indicação do número da licitação, processo, especificação do objeto e preço
global dos serviços ora licitados, incluindo todos os custos de material, mão de obra,
equipamentos necessários, serviços em geral, impostos, etc.
12.1.1.3 – Prazo de execução dos serviços (máximo de 270 dias corridos, contados a
partir do recebimento da “Ordem de Início dos Serviços”).
12.1.1.4 – Validade da Proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da
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data da entrega dos envelopes7, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de
recurso administrativo ou judicial.
12.1.1.5 – Condição de pagamento: será realizado conforme medições mensais e
liberação dos recursos pelo órgão concessor, seguindo Cronograma físico-financeiro a ser
fornecido pela empresa vencedora.
12.1.1.6. Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam
todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, nos moldes da Súmula nº. 108
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
12.1.1.7 – Local e data.
12.1.1.8 – Identificação e assinatura do responsável pela proposta de preços.
12.1.2 – Anexos à proposta:
a) Planilha de custos, devidamente assinada.
b) Cronograma físico-financeiro da obra devidamente assinado.
c) Cadastro do responsável pela assinatura do contrato, caso a empresa venha a ser
vencedora do certame, conforme Anexo VII.
d) Declaração de plena aceitação das condições deste Edital conforme Anexo VIII.
12.2 – Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos
abaixo:
a) as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
b) propostas com valor global superior ao limite estabelecido pela contratante ou com
preços manifestamente inexeqüíveis, em conformidade com artigo 48, inciso II, parágrafo 1º
alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93;
c) Que contenham rasuras ou ressalvas que as invalidem;
d) Cujos preços não forem apresentados em moeda corrente do país;
e) Que ofertem qualquer vantagem não prevista neste Edital.
13 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
13.1 – Será declarado vencedor da licitação, o proponente que apresentar menor preço global
e tiver atendido todos os requisitos previstos neste Edital.
13.2 – Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as
7

§ 3º do Art. 64 da Lei 8.666/93.
SÚMULA Nº 10 – O preço final do produto ofertado pelos proponentes deve incluir os tributos e demais encargos a serem
suportados pelo ofertante.

8
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microempresas e empresas de pequeno porte, conforme determinação dos art. 44 e 45 da Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações, que atenderem aos requisitos do presente Edital.
13.3 – Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10%
(dez por cento) à proposta de menor valor.
13.4 – A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, seja pelo julgamento
definitivo do recurso interposto ou, ainda, caso todas estejam representadas na licitação, pela
manifestação, em ata, de que nenhuma das licitantes pretende apresentar recurso.
13.5 – 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, uma nova proposta, por escrito e de acordo com o
item 12 deste Edital, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que
será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa ou a 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 demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, a
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
13.6 – Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências deste
Edital será declarada vencedora do certame a licitante detentora da proposta originariamente
de menor valor.
13.7 – O disposto no item 13.5 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 que
tenha satisfeito as exigências deste Edital.
13.8 – As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato
público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
13.9 – Com base no §3º do artigo 48 da Lei Federal 8.666/93, quando todas as licitantes
forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, poderá o Município de
Penápolis fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
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documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
13.10 – A Comissão de Licitação apresentará relatório objetivo e conclusivo ao Senhor
Prefeito, indicando o vencedor, em ata circunstanciada da sessão de julgamento.
14 – DOS RECURSOS
14.1 – Dos atos da Administração decorrentes desta licitação caberá recurso nos termos do
artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo ser observado o procedimento legal.
14.2 – O prazo recursal será contado a partir da data da ciência inequívoca por parte de todas
as licitantes, sendo que:
14.2.1 – As licitantes poderão desistir da interposição de recurso.
14.2.2 – Não havendo concordância quanto à desistência de interposição de recurso, o
prazo será contado já a partir da data da própria sessão de julgamento dos conteúdos dos
envelopes, caso todas as licitantes estejam presentes ou representadas.
14.2.3 – Se ausente alguma das licitantes na sessão de julgamento dos conteúdos dos
envelopes, o resultado dessa análise será divulgado por meio de publicação no Diário Oficial
do Município e, a partir da data dessa publicação, se iniciará o prazo recursal.
14.3 – No caso de abertura de prazo recursal referente à documentação de habilitação, deverá
também ser observado que:
14.3.1 – Os demais envelopes ainda não abertos (Proposta) serão rubricados pelos
representantes credenciados das licitantes, bem como pelos membros da Comissão
Permanente de Licitações, que os guardará até decorrer o prazo e o início da próxima sessão.
14.3.2 – Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a sua interposição, será
designada nova data para a sessão da abertura dos Envelopes nº 2 “Proposta”.
14.4 – O recurso será endereçado, em original ou através de cópia, à Comissão Permanente
de Licitação e protocolado junto ao Serviço de Protocolo, situado no Paço Municipal na Av.
Marginal Maria Chica, nº 1400 - Centro, na cidade de Penápolis, estado de São Paulo. Os
recursos deverão ser acompanhados de documentação comprobatória que demonstre a
representatividade do representante legal que assinou os mesmos.
14.4.1 – Serão aceitos recursos por intermédio do e-mail (licitacao@penapolis.sp.gov.br)
ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do ORIGINAL ou da
CÓPIA, no prazo máximo de 01 (um) dia útil subsequente e dentro do horário de expediente
da Prefeitura (08h00min às 16h00min).
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14.5 – O prazo para interposição do recurso será de 05 (cinco) dias úteis, findo o qual as
demais licitantes serão comunicadas de sua existência, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias
úteis para eventual impugnação a esse recurso.
14.6 – Decorrido o prazo supramencionado, a Comissão Permanente de Licitações terá até 05
(cinco) dias úteis para manter ou reconsiderar sua decisão.
14.7 – Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à autoridade superior para
homologar ou não essa decisão, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
14.8 – As decisões relativas aos recursos serão comunicadas diretamente aos interessados nos
moldes da legislação vigente.
15 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
15.1 – Decorrido o prazo para julgamento de eventuais recursos, ou, ainda, caso todas as
licitantes tenham desistido de sua interposição, ou, enfim, julgados os recursos apresentados,
dar-se-á o encaminhamento dos autos da licitação à autoridade competente visando à
homologação do procedimento e adjudicação de seu objeto.
16 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
16.1 – A Licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, com validade para todo o período de execução da obra, numa das
seguintes modalidades: seguro garantia, caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou
fiança bancária.
16.1.1 – No caso da garantia ser efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-á por guia
própria, vinculada em conta especial remunerada, em agência bancária a critério do
MUNICÍPIO.
16.1.2 – Os Títulos da Dívida Pública, somente serão aceitos como garantia, desde que
comprovada a devida escrituração em sistema centralizado de liquidação e custódia
autorizado pelo Banco Central e avaliados pelo seu valor econômico, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda (Artigo 61, da Lei de Responsabilidade Fiscal).
16.1.3 – No caso de fiança bancária, esta deverá conter expressa afirmação do fiador de
que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de
interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; Cláusula que assegure a
atualização do valor afiançado e Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos
direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil.
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16.2 – Em caso de alteração contratual, a licitante vencedora contratada deverá promover a
complementação da garantia, bem como, se for o caso, o de sua respectiva validade, de modo
a que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% do valor contratual e o seu
período de validade seja sempre correspondente ao prazo de vigência do contrato.
16.3 – A Garantia de Execução deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato.
16.4 – A Garantia de Execução será liberada e restituída pela Contratante à Contratada após a
execução do contrato.
17 – DO CONTRATO
17.1 – A empresa vencedora será convocada para assinar o contrato depois de decididos os
recursos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a homologação.
17.2. O Contrato terá início a partir da data de sua assinatura, vigorando pelo período de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado pelo prazo legal, a critério da Administração.
17.3 – A empresa contratada deverá fornecer no ato da assinatura do Contrato:
17.3.1 – A Garantia de Execução contratual, conforme especificações do item 16 deste
Edital;
17.3.2

–

A

ART/RRT

(Anotação

de

Responsabilidade

Técnica/Registro

de

Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida, referente à execução e instalação dos 100
(cem) pontos metálicos cobertos/bancos;
17.3.3 – Registro no CREA/CAU devidamente validado com o visto do Estado de São
Paulo, se a empresa vencedora for de outro estado.
18 – DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO
18.1 – Ao contratado que for total ou parcialmente inadimplente, haverá suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Penápolis, por prazo de 02 (dois) anos, de acordo com o artigo 87, inciso III, da lei 8.666/93 e
suas alterações.
19 – DA EXECUÇÃO DA OBRA
19.1 – Todas as obras, materiais e equipamentos necessários ao pleno atendimento do objeto
desta licitação, deverão atender ao Projeto fornecido pela Prefeitura Municipal e
especificações em anexo, que fazem parte integrante deste Edital.
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19.2 – A contratada em nenhuma hipótese poderá subempreitar a totalidade dos serviços,
podendo a Prefeitura Municipal de Penápolis, a qualquer tempo, exigir o afastamento de
qualquer subempreiteiro que não venha satisfazer as necessidades do serviço.
20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – O prazo máximo para execução da obra é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da “Ordem de Início dos Serviços”.
20.2 – A empresa vencedora contratada pagará a contratante uma multa de 1% ao dia, do
valor total da obra, por dia de atraso, na entrega da mesma.
20.3 – A obra total, ora licitada, está orçada em R$ 1.101.264,56 (um milhão, cento e um mil,
duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). O pagamento será realizado
conforme medições mensais dos serviços executados e liberação dos recursos pelo órgão
concessor.
20.4 – A empresa vencedora contratada deverá mencionar em sua nota fiscal o número da
conta bancária da empresa, uma vez que o pagamento será efetuado mediante crédito
bancário.
20.5 – Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com os projetos e
especificações constantes dos Anexos X e XI e demais exigências do presente Edital.
20.6 – A empresa vencedora contratada deverá executar os serviços através de empreitada
global, devendo fornecer toda a mão de obra, materiais e equipamentos necessários à sua
realização.
20.7 – Os materiais utilizados deverão atender as exigências da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas).
20.8 – A empresa vencedora deverá observar a obrigatoriedade do cumprimento da Lei nº
Estadual nº 12.684 de 26/07/2007 e suas alterações quanto à proibição de produtos, materiais
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.
20.9 – A empresa vencedora contratada será a única responsável pela segurança do trabalho
de seus operários, técnicos e de terceiros.
20.10 – A empresa vencedora contratada se responsabilizará por acidentes e prejuízos que
venham causar a terceiros, por sua culpa, negligência ou imperícia, e também atender as
normas de segurança do trabalho.
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20.11 – A Prefeitura fiscalizará a obra, na forma prevista do artigo 67 e seus parágrafos da Lei
8.666/93 e suas alterações, através da Secretaria de Obras e Serviços.
20.12 – A Prefeitura Municipal exercerá a fiscalização dos serviços, através da equipe técnica
da Secretaria Municipal de Obras, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada,
sendo que poderá rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado.
20.13 – A Prefeitura poderá exigir a imediata substituição do técnico ou outros profissionais
que não correspondam técnica e disciplinarmente às necessidades da presente contratação,
sem prejuízo do cumprimento das condições contratuais, no prazo máximo de 24 horas.
20.14 – Qualquer comunicação, ordem de serviço, reclamações, etc., entre a contratada e o
setor responsável da Prefeitura, será feito por escrito, devidamente protocolado.
20.15 – A Prefeitura efetuará uma retenção de 11% do valor dos serviços contidos em cada
nota fiscal, de acordo com a Instrução Normativa 971 de 13/11/2009, baseada na Lei
9.711/98, bem como do Imposto de Renda Retido na Fonte, de acordo com a legislação
pertinente.
20.16 – A Prefeitura Municipal de Penápolis efetuará retenção do ISSQN em cada nota fiscal,
nos termos da Lei 777/98 – Código Tributário Municipal e suas alterações.
20.17 – A empresa vencedora contratada ficará responsável pela matrícula da obra junto ao
INSS, quando couber, devendo apresentar o comprovante no início dos serviços, de acordo
com a legislação pertinente.
20.18 – A empresa contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados (art. 69 da Lei Federal
8666/1993).
20.19 – Ao final da obra a empresa vencedora contratada deverá apresentar a certidão
negativa do INSS da mesma, sob pena de retenção da última parcela do pagamento.
20.20 – O recebimento provisório se dará de imediato à conclusão da obra e o recebimento
definitivo 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, na forma estabelecida no art. 73
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
21 – DO FORO
21.1 – O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta
licitação é o da Comarca de Penápolis - SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que
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seja.
22 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
22.1 – Lei 8.666/93 e suas alterações.
22.2 – Decreto Municipal 1.114/97.
22.3 – Lei Federal 9.711/98.
22.4 – Lei Municipal 777/98.
22.5 – Instrução Normativa nº 971 de 13/11/2009.
22.6 – Lei Federal Complementar 123/06 e suas alterações.
23 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, com base em normas
jurídicas e administrativas aplicáveis e nos princípios gerais de direito.
23.2 – Os atos referente ao certame serão divulgados através de publicação no Diário Oficial
do Município (Lei Municipal nº 2.230 de 08 de novembro de 2017) e no site da prefeitura
(www.penapolis.sp.gov.br).
23.3 – Fazem parte integrante e indissolúvel deste Edital, como se nele estivessem transcritos,
os seguintes anexos:
23.3.1 – Anexo I: Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
23.3.2 – Anexo II: Declaração de Indicação do Responsável Técnico;
23.3.3 – Anexo III: Declaração de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho;
23.3.4 – Anexo IV: Declaração de inexistência de fato superveniente;
23.3.5 – Anexo V: Declaração de Atendimento às Normas de Saúde e Segurança do
Trabalho;
23.3.6 – Anexo VI: Modelo da Proposta de Preços;
23.3.7 – Anexo VII: Cadastro do Responsável pela Assinatura do Contrato;
23.3.8 – Anexo VIII: Declaração de Plena Aceitação das Condições do Edital;
23.3.9 – Anexo IX: Minuta de Contrato;
23.3.10 – Anexo X: Memorial Descritivo, Planilha de Custos e Cronograma FísicoFinanceiro;
23.3.11 – Anexo XI: Projeto Técnico (CD).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, 18 de fevereiro de 2020.

RODOLFO JOSÉ VALENTE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I
Observação: a declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME,
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de
Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da
Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME, ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

______________________, _______ de ___________ de 2020.

Identificação e assinatura do
Representante legal da empresa
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ANEXO II
Observação: a declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item 11.9.1 da Tomada de Preço nº 02/2020, declaramos que o
profissional

_____________________________________,

CREA/CAU

nº

________________, detentor do atestado de responsabilidade técnica exigido pelo Edital nº
2014/2020, segundo o qual nos propusemos habilitar neste processo, será o responsável
técnico que acompanhará a execução da obra/serviços, caso esta empresa logre vencer a
presente licitação. Para tanto, o referido profissional assina em conjunto a presente
declaração.
_____________________, ___________ de _____________ de 2020.

_______________________________________________
Assinatura e identificação do Responsável legal da empresa

_________________________________________
Assinatura e identificação do Responsável técnico
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ANEXO III
Observação: a declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de
Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da
Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins
do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 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.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

_____________________________, ___de __________________de 2020.

Identificação e assinatura do
Representante legal da empresa
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ANEXO IV
Observação: a declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de
Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da
Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo a nossa participação na licitação Tomada de Preço
nº 02/2020 – Processo nº 28/2020 da Prefeitura Municipal de Penápolis – SP, que não fomos
declarados inidôneos e não estamos impedidos de contratar com o Poder Público, nem
suspensos de contratar com a Administração, nos comprometendo a comunicar ocorrência de
fatos supervenientes.
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

______________________, _______ de ___________ de 2020.

Identificação e assinatura do
Representante legal da empresa
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ANEXO V
Observação: a declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de
Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da
Lei, que atende à normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme legislação
vigente pertinente ao seu ramo de atividade, de acordo com o disposto no Edital da Tomada
de Preços nº 02/2020 – Processo nº 28/2020 da Prefeitura de Penápolis – SP.
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

______________________, _______ de ___________ de 2020.

Identificação e assinatura do
Representante legal da empresa
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ANEXO VI
Observação: a proposta deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante, em apenas
uma via, datilografada ou impressa, em um só lado do papel, sem rasuras, borrões, emendas,
ressalvas ou omissões.
1 – Identificação da empresa proponente (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail).
2 – Indicação do número da Licitação e do processo, especificação do objeto e preço global
dos serviços ora licitados, incluindo todos os custos de material, mão de obra, equipamentos
necessários aos serviços solicitados, serviços em geral, impostos, etc.
3 – Prazo de execução dos serviços (máximo de 270 dias).
4 – Validade da Proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
apresentação dos envelopes, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso
administrativo ou judicial.
5 – Condição de pagamento: será realizado conforme medições mensais e liberação dos
recursos pelo órgão concessor, seguindo Cronograma físico-financeiro a ser fornecido pela
empresa contratada.
6 – Declaração de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos
referentes ao objeto licitado.
7 – Local e data.
8 – Identificação e assinatura do responsável pela proposta de preços.
Anexo à proposta:
a) Planilha de custos, devidamente assinada.
b) Cronograma físico-financeiro da obra devidamente assinado.
c) Cadastro do responsável pela assinatura do contrato, caso a empresa venha a ser vencedora
do certame, conforme Anexo VII.
d) Declaração de plena aceitação das condições deste Edital conforme Anexo VIII.
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ANEXO VII9
Observação: a declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa.
CADASTRO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO 02/2020 – PROCESSO 28/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma do prédio da “Estação
Ferroviária” para implantação do Centro de Integração da Cidadania.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS
EMPRESA:________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço Residencial Completo:10
Endereço Comercial Completo:11
Telefones/DDD:
E-mail Institucional:
E-mail Pessoal:

9

Observação: o preenchimento de todos os campos é obrigatório. As informações são necessárias para compor o modelo
Cadastro do Responsável elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
9
Endereço completo: rua/avenida, número, bairro, complemento, cidade, estado e CEP.
11
Idem ao anterior.
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ANEXO VIII
Observação: a declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa.

DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de
Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da
Lei, que aceita plena e totalmente as condições do Edital da Tomada de Preço nº 02/2020 –
Processo nº 28/2020 da Prefeitura de Penápolis – SP.
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

______________________, _______ de ___________ de 2020.

Identificação e assinatura do
Representante legal da empresa
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ANEXO IX
Minuta de Contrato
CONTRATO Nº

/2020
Termo de Contrato Administrativo que entre si celebram de
um lado o MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS, denominado
Contratante e a empresa ______________, denominada
Contratada, para execução de reforma do prédio da
“Estação Ferroviária” para implantação do Centro de
Integração da Cidadania, conforme Tomada de Preços nº
02/2020 – Processo nº 28/2020.

O MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS, na qualidade de
Contratante, sito na Avenida Marginal Maria Chica nº 1.400, Centro, nesta cidade de
Penápolis, Estado de São Paulo, CEP: 16.300-005, inscrita no CNPJ sob o nº
49.576.416/0001-41, neste ato representada pelo Sr. _____________, Prefeito Municipal,
brasileiro, casado, portador do RG n°________________ e do CPF n°
_____________________e a empresa _____________________, na qualidade de Contratada,
inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, Inscrição Estadual nº
_________________, com sede à ________________, nº ______, Bairro
_________________, na cidade de _____________________, Estado de __________, CEP:
___________, Telefone: _______________, e-mail: ________, neste ato representada por seu
__________, o(a) Sr(a). _____________________, brasileiro(a), portador(a) do RG nº
________________ e do CPF nº ______________, firmam o presente Termo de Contrato,
pelo qual se obrigam a executar o seu objeto, em consonância com a Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações, Lei Federal Complementar 126 de 14/12/2006 e suas alterações,
Instrução Normativa nº 971/09, Lei Federal 9.711/98, Lei Municipal 777/98 e Decreto
Municipal 1.114/97, bem como as cláusulas seguintes:
I – OBJETO:
Cláusula Primeira – Constitui objeto do presente
Contrato, a contratação de empresa para execução de reforma do prédio da “Estação
Ferroviária” para implantação do Centro de Integração da Cidadania, incluindo o
fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a realização dos serviços (sistema de
empreitada global), conforme Memorial Descritivo, Planilha de Custos e Cronograma Físico
Financeiro (Anexo X) e Projeto Técnico (Anexo XI) do Edital 2014/2020 – Tomada de
Preços nº 02/2020 – Processo nº 28/2020.
II – FORMA DE EXECUÇÃO:
Cláusula Segunda – As obras deverão ser executadas
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rigorosamente de acordo com os projetos e especificações anexas à Tomada de Preços nº
02/2020 – Processo nº 28/2020.
Cláusula Terceira – A Contratada deverá executar a obra
através de empreitada global, devendo fornecer toda a mão de obra, materiais e equipamentos
necessários à obra.
Cláusula Quarta – Os materiais utilizados deverão
atender as exigências da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
Cláusula Quinta – A Contratada deverá observar a
obrigatoriedade do cumprimento da Lei Estadual nº 12.684 de 26/07/2007 e suas alterações
quanto à proibição de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composição.
Cláusula Sexta– A Contratante poderá exigir a imediata
substituição do técnico ou outros profissionais que não correspondam técnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento das condições
contratuais, no prazo máximo de 24 horas.
Cláusula Sétima – Qualquer comunicação, ordem de
serviço, reclamações, etc., entre a Contratada e o setor responsável da Contratante, será feito
por escrito, devidamente protocolado.
Cláusula Oitava – A Contratada, em nenhuma hipótese,
poderá subempreitar a totalidade dos serviços, podendo a Contratante, a qualquer tempo,
exigir o afastamento de qualquer subempreiteiro que não venha satisfazer as necessidades do
serviço.
Cláusula Nona – A Contratada ficará responsável pela
matrícula da obra junto ao INSS, quando couber, devendo apresentar o comprovante no início
dos serviços, de acordo com a legislação pertinente.
Cláusula Décima – Ao final da obra a empresa contratada
deve apresentar a certidão negativa do INSS da mesma, sob pena de retenção da última
parcela do pagamento.
Cláusula Décima Primeira – A Contratada deverá
fornecer, na assinatura do Contrato:
– A garantia de execução contratual, conforme
especificações do item IX - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, do presente
Termo de Contrato;
– A ART/RRT (Anotação de Responsabilidade
Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida, referente à execução
e instalação dos 100 (cem) pontos metálicos cobertos/bancos.
– Registro no CREA/CAU devidamente validado com o
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visto do Estado de São Paulo, se a Contratada for de outro estado.
III – PRAZO E VIGÊNCIA
Cláusula Décima Segunda – O prazo máximo para
execução da obra é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Início dos Serviços.
Cláusula Décima Terceira – O presente Contrato terá
início a partir da data de sua assinatura, vigorando pelo período de 12 (doze) meses.
IV – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :
Cláusula Décima Quarta – A Contratante comprometese a pagar à Contratada o valor total de R$ ______ (________), sendo o pagamento efetuado
através de medições mensais e liberação dos recursos pelo Órgão Concessor, seguindo
cronograma físico-financeiro fornecido pela Contratada.
Cláusula Décima Quinta – A Contratada deverá
mencionar, em sua Nota Fiscal, o número de sua conta bancária, uma vez que o pagamento
será efetuado mediante crédito bancário.
Cláusula Décima Sexta – A Contratada juntamente com
sua Nota Fiscal deverá apresentar cópias, devidamente quitadas, das guias de recolhimento
das obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias de seus funcionários que estão
trabalhando ou trabalharam na obra/prestação de serviços objeto deste Contrato.
Cláusula Décima Sétima – A Contratante efetuará uma
retenção de 11% do valor dos serviços contidos em cada Nota Fiscal, de acordo com a
Instrução Normativa MPS/SRP nº 971 de 13/11/2009, baseada na Lei nº 9.711/98, bem como
do Imposto de Renda Retido na Fonte, de acordo com a legislação pertinente.
Cláusula Décima Oitava – A Contratante efetuará
retenção do ISSQN em cada Nota Fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 777/98 (Código
Tributário) e suas alterações.
Cláusula Décima Nona – Caso a Contratada seja optante
de algum regime especial de tributação, contando com incentivos fiscais de natureza
tributária, bastará a apresentação anual de certificado neste sentido, e desde que emitido no
correspondente exercício, que será ela, no que tange àquele ano de comprovação da opção,
dispensada dos recolhimentos, na forma de retenção, constantes das cláusulas Décima Sétima
ou Décima Oitava ou ainda de ambas, se retratarem a violação simultânea às normas que
fixaram o incentivo.
V – DESPESA:
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Cláusula Vigésima – A despesa deste Contrato correrá
por conta da dotação e reserva orçamentária abaixo especificada:
Dotação 165 - Reservas nº 35 e 36 de 14/02/2020 Classificação da despesa: 02.12.01.4.4.90.51.99 – Secretaria Municipal de Obras/Serviços
(Serviço de Obras Públicas) – Fontes/Aplicação: 02/10153 (Secretaria da Justiça e
Cidadania/FID) e 01/10153 (Tesouro).
VI – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
Cláusula Vigésima Primeira – A Contratante, através do
Sr. _______________, portador do CPF nº ___________________, ________________
lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, acompanhará e fiscalizará o presente
Contrato, na forma prevista no artigo 67 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada, sendo que poderá
rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado, podendo o mesmo,
solicitar à Contratada que regularize eventuais faltas ou irregularidades observadas, devendo
sempre comunicar o fato ao Sr. Prefeito Municipal.
VII – PENALIDADES:
Cláusula Vigésima Segunda – À Contratada que for total
ou parcialmente inadimplente, haverá suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Penápolis, por prazo de 02 (dois)
anos, de acordo com o artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Cláusula Vigésima Terceira – A Contratada pagará à
Contratante uma multa de 1% (um por cento) ao dia, do valor total da obra, por dia de atraso,
na entrega da mesma.
VIII – RESPONSABILIDADES:
Cláusula Vigésima Quarta – A Contratada se
responsabilizará por acidentes e prejuízos que venha causar a terceiros, por sua culpa,
negligência ou imperícia e também deverá atender as normas de segurança do trabalho.
Parágrafo Único - A Contratada será a única responsável
pela segurança do trabalho de seus operários, técnicos e de terceiros.
Cláusula Vigésima Quinta – A Contratada é responsável
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste
Contrato.
IX – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:
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Cláusula Vigésima Sexta – A Contratada prestará
Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com
validade para todo o período de execução da obra, numa das seguintes modalidades: seguro
garantia, caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária.
Cláusula Vigésima Sétima – No caso da garantia ser
efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-á por guia própria, vinculada em conta especial
remunerada, em agência bancária a critério do MUNICÍPIO.
Cláusula Vigésima Oitava – Os Títulos da Dívida
Pública, somente serão aceitos como garantia, desde que comprovada à devida escrituração
em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central e avaliados
pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (Artigo 61, da Lei
de Responsabilidade Fiscal).
Cláusula Vigésima Nona – No caso de fiança bancária,
esta deverá conter expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o
pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não
cumpra suas obrigações; Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado e Renúncia
expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do
Código Civil.
Cláusula Trigésima – Em caso de alteração contratual, a
Contratada deverá promover a complementação da garantia, bem como, se for o caso, o de
sua respectiva validade, de modo a que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual
de 5% do valor contratual e o seu período de validade seja sempre correspondente ao prazo de
vigência do contrato.
Cláusula Trigésima Primeira – A Garantia de Execução
deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato.
Cláusula Trigésima Segunda – A Garantia de Execução
será liberada e restituída pela Contratante à Contratada após a execução do Contrato.
X – RECEBIMENTO DA OBRA:
Cláusula Trigésima Terceira – O recebimento provisório
se dará de imediato à conclusão da obra e o recebimento definitivo 90 (noventa) dias após o
recebimento provisório, na forma estabelecida no artigo 73 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
XI – PUBLICAÇÃO:
Cláusula Trigésima Quarta – A Contratante
providenciará a publicação de extrato do presente Contrato, de acordo com a legislação em
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vigor.
XII – RESCISÃO:
Cláusula Trigésima Quinta – A Contratante poderá
rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no artigo 78,
incisos I a XII da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização,
sem prejuízo das penalidades pertinentes.
XIII – FORO:
Cláusula Trigésima Sexta – Fica eleito o foro da
Comarca de Penápolis - SP, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as dúvidas suscitadas deste Contrato.
E, por estarem ambas as partes justas e acordadas,
declaram aceitar todas as condições estabelecidas no presente Contrato, pelo qual o firmam,
na presença de duas testemunhas, em duas vias de igual forma e teor.
Penápolis, ___ de ____________ de 2020.
________________________
p/ Contratante

________________________
p/ Contratada

Testemunhas:
1. ______________________

2. ______________________
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:
LOCAL:

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
AV. RUI BARBOSA - CENTRO – PENÁPOLIS / SP

Área a ser reformada : 1.211,12 m².
Descrição das etapas construtivas:
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 – Placa de obra: deverá ser fornecida e instalada placa medindo 2,00 X 3,00 m contendo
todas as informações relativas a obra.
1.2 – Demolições: demolição total da cobertura do prédio principal, com remoção de calhas,
rufos, madeiramento completo com telhas cerâmicas tipo “francesa”, forros de madeira,
tubulações e fiações aéreas;
Remoção geral de telhas de fibrocimento da cobertura da antiga plataforma de
embarque/desembarque, (futura área de convivência externa) visto que as telhas muito antigas
apresentam trincas e imperfeições;
Remoção geral de pisos internos e externos, azulejos em paredes, tubulações
aparentes, vitrôs metálicos com vidros quebrados ou faltantes, portas metálicas tipo
“guilhotina”, batentes e portas em geral de madeira internas e externas do prédio principal;
Demolição total de bloco anexo, com menor “pé direito”, edificado em alvenaria, laje
e cobertura de telhas de fibrocimento (possuindo aproximadamente 36,00 m2 com indicação
em Projeto), excetuando-se a alvenaria de embasamento que receberá piso cimentado liso
desempenado como acabamento.
Demolição e remoção completa de muro com alambrado/portão metálico com
alambrado localizado na face direita de que olha o prédio de frente.
2 – FUNDAÇÕES:
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2.1 – Brocas moldadas “in loco”: execução de brocas apiloadas moldadas “in loco”, com ∅
20 cm, profundidade média de 3,00 m com “bulbo padrão”, armadura composta de 4 aço ∅
3/8” estribado com aço ∅ 4,2 mm, 15 cm de espaçamento e preenchimento com concreto
fck= 20 mpa.
2.2 – Viga baldrame: execução de viga baldrame em todo o perímetro de novas paredes na
dimensão 20 x 30 cm utilizando 04 aço ∅ 3/8”, estribada com espaçamento de 20 cm com
aço ∅ 4,2 mm, preenchimento com concreto fck = 20 mpa, com impermeabilização nas 03
faces utilizando revestimento de argamassa com aditivo próprio, além de pintura com duas
demãos de produto emulsão asfáltica ou similar.
3 – ALVENARIA DE ELEVAÇÃO/ESTRUTURA:
3.1 – Paredes: deverão ser utilizados blocos cerâmicos, tipo 8 furos (9X9X19) ou similar,
assentados com argamassa mista de cimento, cal, areia no traço apropriado, com execução de
vergas e contra-vergas na altura de caixilhos e viga de respaldo utilizando 04 aço ∅ 1/4”,
estribada com espaçamento de 15 cm com aço ∅ 4,2 mm, preenchimento com concreto fck =
20 mpa.
3.2 – Execução de colunas em encontros de paredes e vãos máximos de 2,50m, utilizando a
mesma armadura e concreto utilizados nas vigas baldrames;
3.3 – Execução de vigas nos pontos adequados da estrutura, utilizando a mesma armadura e
concreto utilizado nas vigas baldrames;
3.4 – Execução de rampa:
Execução de rampa em alvenaria de um tijolo de espessura, localizada na fachada
principal do prédio, devidamente estruturada com vigas e colunas, com medidas conforme
Projeto e possuindo acabamento de piso cimentado liso desempenado, apoiado em contrapiso
de 6 cm de espessura executado no traço convencional;
A rampa frontal e trecho da calçada lateral deverão ser dotadas de corrimãos de aço
inox duplo na lateral, utilizando tubos de diâmetro seguindo as normas, dispostos
horizontalmente em duas alturas, seguindo o padrão determinado pela legislação que trata das
obras para portadores de necessidade especiais ou com mobilidade reduzida;
3.5 – Execução de parede com “elementos vazados”:
Deverá ser executada viga baldrame em concreto armado medindo 20X30, apoiada em
brocas também estruturadas com espaçamento máximo de 3,20 m (no final da antiga
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plataforma, para evitar-se acidentes, visto que a linha férrea está em nível abaixo do piso da
plataforma) onde no mesmo vão deverão ser erguidas colunas no espaçamento médio de
2,50 m (estrutura de travamento), para fechamento da parede até a altura acabada de 1,80 m
utilizando peças de “elementos vazados de concreto”, no modelo de “16 furos” medindo
39X39X7 ou similar, que deverão ser assentados

com

traço de

argamassa conforme

indicação do fabricante.
4 – COBERTURA/CALHAS/RUFOS/CONDUTORES:
4.1 – Prédio principal: deverá ser executada e instalada estrutura metálica de cobertura tipo
“duas águas” de tesouras com inclinação 15% com espaçamento adequado, devidamente
engastadas na estrutura do prédio, utilização de terças e demais peças metálicas, e cobertura
com telhas tipo “chapa de aço pré pintada com epóxi e poliéster tipo sanduiche, espessura de
0.50 mm com poliuretano”. A marquise frontal (3,00 m de largura) em toda sua extensão,
deverá ter a mesma cobertura do prédio principal, conforme indicado em projeto, devendo ser
seguida a especificação do fabricante para instalação e fixação com parafusos específicos;
4.2 – Deverá ser executada estrutura metálica necessária na cobertura da área de convivência
externa, assim como nas platibandas da mesma, visto que esta cobertura terá acabamento com
telha semelhante ao prédio principal.
4.3 – Calhas e rufos: Em todos os pontos indicados em Projeto deverão ser instalados calhas,
rufos e condutores de PVC 100 mm devidamente adaptados a estrutura existente, e embutidos
de forma subterrânea para perfeito escoamento de águas pluviais;
5 – FORRAÇÃO:
5.1 – Forros: o prédio principal receberá aplicação de forro de gesso, tipo acartonado em
placas, com acabamentos específicos para dilatação prevista no encontro de faces de paredes,
devendo o mesmo ser aplicado com a melhor das técnicas de fixação na estrutura metálica de
cobertura. Deverão ser previstos pontos no forro para a instalação de luminárias específicas
embutidas descritas em Projeto.
6 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:
6.1 – Execução completa com fornecimento de materiais e mão de obra das redes de água e
esgoto utilizando tubos e conexões de PVC de 1ª qualidade seguindo as normas técnicas
_______________________________________________________________________________________39

Avenida Marginal Maria Chica, 1.400 – Tel. (18) 3654-2500 – CEP 16300-005 – Penápolis – SP

Prefeitura Municipal de Penápolis
Estado de São Paulo – CNPJ 49.576.416/0001- 41
Brasileiras. Pia da copa em granito natural com 1,50m de comprimento e cuba em inox.
Lavatório de sanitários com a utilização de pedra de granito e cubas de louça. Tanque simples
de louça. Louças sanitárias cor branco (vasos sanitários com válvula de descarga de 1ª
qualidade e assento plástico estofado com tampa cor branco) devidamente instaladas
completas. Torneiras e registros em inox. Fornecimento e instalação de 04 caixas d’água de
polietileno completas, com capacidade de 1.000 litros cada, instaladas sobre estrutura a ser
apoiada nas paredes dos ambientes dos sanitários e copa. Deverá ser implantado “abrigo
padrão DAEP” com cavalete e hidrômetro medidor do consumo de água, onde neste ponto,
sob orientação, deverão ser feitas as ligações de água e esgoto do prédio à rede pública,
seguindo o padrão e normas do DAEP – Departamento Autônomo de Água e Esgoto de
Penápolis”. Nos 03 sanitários acessíveis, deverão ser instaladas “barras de apoio” em inox,
tamanho e modelo padrão.
7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/COMPUTADORES:
7.1 – Entrada de Energia Elétrica: execução de “Entrada de Energia elétrica polifásica”
completa padrão CPFL (para atendimento da carga necessária), utilizando poste e quadro
específico com cabeamento subterrâneo entre o “padrão medidor” e o prédio principal a ser
reformado.
7.2 – Instalações elétricas: instalação de condutores de polietileno, quadros de distribuição de
circuitos com disjuntores, fiação e acessórios obedecendo as normas técnicas Brasileiras,
devendo todas as salas possuir interruptores, tomadas simples, pontos de telefone, tomadas
para aparelhos autônomos de ar condicionado, etc., em número compatível com o espaço
interno das salas .
7.3 – Iluminação:
- Execução de iluminação Luminária LED retangular de embutir, potência de 37 a 44
W em salas com forro de gesso;
- A área de convivência terá iluminação com Luminária LED retangular de sobrepor
com potência de 28 a 32 W, na parte de baixo da estrutura metálica de cobertura;
- Execução da iluminação das fachadas do prédio com projetor retangular fechado,
com alojamento para reator com lâmpadas de vapor metálico ou vapor de sódio 150 a 400 W;
7.4 – Instalações para computadores: execução de fiação específica com distribuição nas
várias salas para ligação de computadores, incluindo serviços técnicos de aterramento, etc..
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8 – ESQUADRIAS/VIDROS/DIVISÓRIAS INTERNAS:
8.1 – Batentes e portas internas de madeira para pintura completas com “folhas”, guarnições,
dobradiça e fechadura tipo “tambor” em pontos indicados em Projeto;
8.2 – Portas externas (01 folha e 02 folhas) de fechamento serão de vidro liso temperado com
10 mm de espessura, completas com requadro em alumínio cor branco, com medidas e
detalhes indicados em Projeto;
8.3 – Todos os vitrôs serão de vidro liso temperado com 10 mm de espessura, completos com
requadro em alumínio cor branco, com medidas e detalhes indicados em Projeto;
8.4 – Deverão ser executadas divisórias internas tipo “drywall” devidamente instalados com
portas completas com fechadura e dobradiças no padrão adequado, conforme indicação em
Projeto;
8.5 – Todos os sanitários terão estrutura adequada com portas em laminado fenólico
melanílico com acabamento liso, com fechaduras e padronização específica para WC.
9 – REVESTIMENTO:
9.1 – Restauração de reboco existente: todas as paredes internas e externas do prédio,
incluindo platibandas, muretas, requadros de vitrôs e portas etc (que deverão ser retirados para
instalação de vidro temperado), deverão ter o revestimento de reboco existente restaurado,
devendo ser feita correção com argamassa no traço adequado nos pontos com reboco solto ou
irregulares (danificados), para ter-se homogeneidade na superfície e possibilitar posterior
aplicação de pintura;
9.2 – Reboco: todas as paredes internas e externas a serem executadas, deverão receber
chapisco com cimento e areia no traço 1:4, e reboco com argamassa mista de cimento, cal e
areia no traço 1:4:8, devidamente desempenado.
9.3 – Revestimento cerâmico de paredes: na parede onde será instalada a pia na copa, em
todas as paredes internas da sala do DML e em todas as paredes internas dos ambientes dos
sanitários masculino e feminino para funcionários e para público, além do sanitário
acessível/fraldário, deverá ser feito revestimento de paredes através de preparação de fundo
com argamassa adequada (em paredes de alvenaria) e execução de barrado com 1,90 m de
altura, utilizando revestimento cerâmico cor branco, medida 20 X 20 ou similar, juntapostos,
devidamente acabados com rejunte cor branco.
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9.4 – Todas as pastilhas existentes nas paredes da fachada principal deverão ser preservadas.
Nos pontos onde as pastilhas foram removidas ou estejam faltantes, deverá ser feito reparo
com argamassa de cimento no traço específico para que haja regularização da superfície, que
posteriormente receberá pintura adequada.
10 – CONTRAPISOS/PISOS:
10.1 – Remoção de pisos e contrapisos existentes: todos os ambientes internos do prédio
principal, calçada perimetral frontal e área de convivência deverão ter todo o atual piso e
contrapiso removidos, com entulhos transportados em caçambas apropriadas;
10.2 – Preparação de base para pisos: em todos os ambientes internos e externos descritos
anteriormente, deverá ser feito o reaterro necessário devidamente compactado com “sapo
mecânico” para atingir-se os níveis desejados e receber o contrapiso;
10.3 – Contrapiso: execução de contrapiso em concreto com 6 cm de espessura no traço
convencional em todos os ambientes internos do prédio principal ;
Execução de contrapiso em concreto com 8 cm de espessura no traço convencional em
toda a área de convivência externa e calçada perimetral frontal.
10.4 – Todos os ambientes internos do prédio principal, calçada perimetral frontal e área de
convivência externa, terão pisos e rodapés em placa cerâmica esmaltada PI-5, juntapostos,
devidamente rejuntado;
10.5 – Execução de calçada perimetral nos demais pontos necessários (laterais) em concreto
com 6 cm de espessura.
10.6 - O piso do pátio frontal para estacionamento, composto de pedras de paralelepípedo
serão mantidos, porém deverão ser restaurados e realinhados nos trechos danificados.
11 – PINTURA:
11.1 - Aplicação de fundo selador em todas as paredes internas (forros de gesso) e externas;
11.2 – Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em todas as paredes internas, externas,
incluindo platibandas, muretas, rampas na cor a definir;
11.3 – Todas as divisórias em “drywall” e forros de gesso também terão aplicação de fundo
específico e pintura com tinta látex acrílico na cor a definir;
11.4 – A estrutura metálica de apoio da cobertura da área de convivência externa (a vista) terá
pintura com tinta esmalte sintético em cor a definir.
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Outros serviços:
1 – Toda a remoção dos entulhos em geral deverá ser de responsabilidade da empresa
contratada e transportados em caçambas apropriadas;
2 – A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de terra para eventuais
reaterros que tenham que ser feitos no prédio para atingir-se os níveis desejados;
3 – Todas as telhas francesas inteiras que poderão ser reaproveitadas, telhas de fibrocimento,
madeiramento (tesouras, terças, caibros e ripas), batentes /portas de madeira, vitrôs
basculantes e grades que serão retirados do prédio, deverão ser transportados pela empresa
contratada e entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras;
4 – A empresa contratada será responsável por toda a sinalização de segurança que deverá ser
feita nas imediações do canteiro durante o período das obras, a fim de se evitar acidentes e
orientar o trânsito local.

______________________________
Reinaldo Munhóz Morás
Arquiteto – CAU/SP nº A17984-1
Serviço de Engenharia - PMP
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PLANILHA DE CUSTOS
OBRA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS
INTERESSADO:
LOCAL: AVENIDA RUI BARBOSA, S/N, CENTRO
CIDADE: PENÁPOLIS - SP
ITÉM CÓD. CPOS
1
1.1
02.08.020
1.2
04.02.050
1.3
04.03.020
1.4
04.03.040
1.5
04.07.020
1.6
04.09.020
1.7
03.04.020
1.8
04.30.020
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

04.08.020
04.08.060

SERVIÇO
Serviços Preliminares
Placa de identificação de obra
Retirada de estrutura em madeira - tesoura- telha de barro
Retirada de telhamento em barro
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas
Retirada de esquadria metálica em geral
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo base (azulejos)
Remoção de calha ou rufo
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo
revestimento
Demolição manual de lajes pré moldadas, incluindo revestimento
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
fragmentação e acomodação do material.
Retirada de folha de esquadria em madeira
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados

12.01.040
06.01.020
06.11.040
11.18.040
10.01.040
11.04.040
11.16.040
09.01.020
32.16.010

Fundações
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
Lastro de pedra britada
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
Forma em madeira comum para fundação
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos,

03.02.040
03.01.060
03.01.250

3
3.1
3.2

14.20.010
14.04.200

3.3
3.4
3.5
3.6

14.04.220
14.04.220
14.20.010
14.28.30

UNID. QUANT.
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m

6,00
606,45
606,45
604,67
606,45
392,16
98,00
241,00

MATERIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

m³
m²

34,00 R$
36,00 R$

m²

1211,12 R$

unid.
17,00 R$
m
49,30 R$
TOTAL DA ETAPA
m
35,00
m³
3,50
m³
2,50
m³
0,20
kg
110,00
m³
1,80
m³
1,80
m²
17,50
m²
23,60
TOTAL DA ETAPA

Alvenaria de elevação / estrutura
m³
1,50
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm
m²
68,58
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm (Execução de
rampas de acessibilidade)
m²
4,00
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm
m²
24,00
m³
2,00
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
Elemento Vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm
m²
138,60
TOTAL DA ETAPA

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL TOTAL M. DE OBRA

270,42
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

56,49
14,99
9,83
47,92
7,63
19,63
7,60
2,92

-

R$
R$

50,72 R$
19,02 R$

-

R$
R$

1.724,48 R$
684,72 R$

11,52 R$

5,08 R$

13.952,10 R$

6.152,49 R$

13,64 R$
8,41 R$
R$

R$
R$
15.574,62 R$

231,88 R$
414,61 R$
67.348,83 R$

-

15,56
87,08
3,61
188,84
19,22
5,24

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

31,68
31,70
11,83
19,02
1,59
31,70
106,80
35,44
5,08

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

461,76 R$
21,38 R$

526,13 R$
20,54 R$

R$
R$
R$
R$

34,18
34,18
461,76
83,44

23,92
23,92
526,13
41,83

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

1.622,52
-

544,60
17,42
397,10
339,91
336,35
123,66
1.759,04

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

692,64 R$
1.466,24 R$
136,72
820,32
923,52
11.564,78
15.604,22

R$
R$
R$
R$
R$

338,94
9.090,69
5.961,40
28.975,79
4.627,21
7.698,10
744,80
703,72

PREÇO TOTAL

1.108,80
110,95
29,58
3,80
174,90
57,06
192,24
620,20
119,89
2.417,42

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

789,20 R$
1.408,63 R$
95,68
574,08
1.052,26
5.797,64
9.717,49
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R$
R$
R$
R$
R$

1.961,46
9.090,69
5.961,40
28.975,79
4.627,21
7.698,10
744,80
703,72

BDI 20%
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.353,75
10.908,82
7.153,68
34.770,94
5.552,66
9.237,72
893,76
844,46

1.724,48 R$
684,72 R$

2.069,38
821,66

20.104,59

R$

231,88 R$
414,61 R$
82.923,45 R$
1.653,40
110,95
29,58
21,22
572,00
396,97
192,24
956,55
243,55
4.176,46

24.125,51
278,26
497,54

99.508,15

R$

1.984,08

R$

133,14

R$

35,49

R$

25,46

R$

686,40

R$

476,37

R$
R$
R$

230,69
1.147,86
292,26

R$

5.011,75

1.481,84 R$
2.874,87 R$

1.778,20

232,40
1.394,40
1.975,78
17.362,42
25.321,71

3.449,85

R$

278,88

R$
R$

1.673,28
2.370,94

R$

20.834,91

R$

30.386,05
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15.03.030
16.33.060
16.13.070
16.13.070
15.03.030
46.05.020

22.02.030

45.03.100
45.01.040
44.01.270
44.01.310
44.06.360
44.02.060
44.03.460

Cobertura / Àguas pluviais
kg
7280,00
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m
m
241,00
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo
m²
1211,12
sanduiche,espessura de 0,50 mm, com poliuretano
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo
80,80
sanduiche,espessura de 0,50 mm, com poliuretano (fechamento platibanda da m²
área de convivência)
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
kg
3628,02
m
127,00
Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 100 mm, inclusive
TOTAL DA ETAPA
Forração
Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo
m²
606,45
TOTAL DA ETAPA
Instalações Hidrosanitárias
Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1')
unid.
1,00
Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN = 1'
unid.
1,00
Cuba de louça de embutir oval
unid.
9,00
Tanque de louça com coluna de 30 litros
unid.
1,00
Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm
unid.
1,00
Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm
m²
7,20
Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´
unid.
9,00

R$
R$

14,04 R$
74,87 R$

R$

108,65 R$

11,86

R$

108,65 R$

11,86

R$
R$

14,04 R$
13,04 R$

R$

67,72 R$

R$
53,03 R$
R$

R$
R$
10,88 R$
R$
-

R$
R$

102.211,20 R$
18.043,67 R$

12.780,23

R$
R$

102.211,20 R$
30.823,90 R$

122.653,44

131.588,19 R$

14.363,88

R$

145.952,07 R$

175.142,49

8.778,92
50.937,40
1.656,08
313.215,46

958,29 R$
R$
1.381,76 R$
29.484,16 R$

R$
R$
R$
R$

41.068,79 R$
41.068,79 R$

-

R$
R$

61.124,88

R$

3.645,41

R$

411.239,54

41.068,79 R$
41.068,79 R$

49.282,55

49.282,55

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

37,43
378,77
15,60
93,57
15,60
56,08
11,82

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

415,28
505,16
820,44
381,61
340,89
6.305,83
308,79

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

37,43
378,77
140,40
93,57
15,60
403,78
106,38

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

452,71
883,93
960,84
475,18
356,49
6.709,61
415,17

R$

543,25

R$

1.060,72

R$

1.153,01

R$

570,22

107,24
26,97
8,40
26,65

R$
R$
R$
R$

11,82
3,76
12,48
6,25

R$
R$
R$
R$

107,24
242,73
8,40
239,85

R$
R$
R$
R$

11,82
33,84
12,48
56,25

R$
R$
R$
R$

119,06
276,57
20,88
296,10

1,00
9,00
1,00
9,00

R$
R$
R$
R$

46.01.020

m
110,00
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive
m
50,00
conexões
Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 100 mm, inclusive
m
90,00
conexões
Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN=3/4'
Unid.
10,00
Reservtório em polietileno com tampa de rosca, capacidade 1.000 litros
Unid.
4,00
Torneira de boia, DN= 3/4´
Unid.
4,00
Unid.
7,00
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha
unid.
5,00
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros
Unid.
4,00
Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros
TOTAL DA ETAPA

R$

3,63 R$

15,60 R$

399,30 R$

1.716,00

R$

12,32 R$

18,71 R$

616,00 R$

935,50

46.05.020
47.01.130
48,02.400
48.05.010
49.01.016
30.08.060
44.01.070

11.684,65

R$

415,28
505,16
91,16
381,61
340,89
875,81
34,31

Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado
Engate flexível de PVC DN= 1/2´
Sifão plástico sanfonado universal de 1´
Válvula de metal cromado de 1´
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

46.01.050

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

44.03.590
44.20.100
44.20.010
44.20.650

unid.
unid.
unid.
unid.

9.737,21
50.937,40
3.037,84
342.699,62

36.988,68

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

13,04
32,37
384,10
46,01
15,91
450,27
254,97

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

10,88
18,71
43,48
9,36
31,19
37,24
37,34

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.173,60
323,70
1.536,40
184,04
111,37
2.251,35
1.019,88
17.291,86

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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427,79

R$

8.051,53

R$

498,20

R$

142,87

R$

331,88

R$

25,06

R$

355,32

R$

2.115,30 R$

2.538,36

R$

1.551,50 R$

1.861,80

979,20 R$
187,10 R$
173,92 R$
37,44 R$
218,33 R$
186,20 R$
149,36 R$
5.873,37 R$
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R$

2.152,80
510,80
1.710,32
221,48
329,70
2.437,55
1.169,24
23.165,23

R$

2.583,36

R$

612,96

R$

2.052,38

R$

265,78

R$

395,64

R$

2.925,06

R$

1.403,09

R$

27.798,27
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Instalações Elétricas/Computadores
Caixa de medição polifásica (500x600x200mm) padrão concessionárias
36.03.020

unid.

1,00 R$

231,23 R$

86,68 R$

1,00 R$

548,28 R$

189,50 R$

231,23 R$

86,68 R$

548,28 R$

189,50 R$

317,91 R$

381,49

Poste de concreto duplo T, 90 kg, H = 7,50 m]
68.01.310
37.13.630
37.13.600
38.19.040
39.03.178
39.03.174
39.03.182
39.03.170
40.04.460
40.05.020
40.05.040
41.31.042
37.03.230
41.31.011
41.12.050
39.03.178
40.04.460

26.02.060
24.08.020
30.01.020
23.04.100
14.30.160
28.01.030

unid.
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A

unid.
unid.
m
m
m
m
m
cj.
cj.
cj.

20,00
20,00
320,00
400,00
500,00
300,00
600,00
90,00
19,00
8,00

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
Interruptor com 1 tecla simples e placa
Interruptor com 2 teclas simples e placa
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido,
unid.
50,00
4000 K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN /32 Boltunid.
1,00
on - 150 A - sem componentes
Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido,
unid.
54,00
4000 K, fluxo luminoso de 4200 a 4800 lm, potência de 37 a 44 W
Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpadas de
unid.
30,00
vapor metálico ou vapor de sódio 150 a 400 W (Iluminção fachadas)
Computadores
m
400,00
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
cj.
30,00
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
TOTAL DA ETAPA
Esquadrias/Vidros/Divisórias Internas (portas e janelas)
Vidro temperado incolor 10 mm
m²
152,90
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1,1/2' e
montantes com diâmetro de 2'
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço
inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de
madeira sem revestimento - 80 x 210 cm
Divisória em placa de gesso acartonado, resist. Ao fogo 60 min. Espessura
120/90mm 1RF / 1RF / LM
ferragem completa para portas externa com duas folhas

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

70,65
9,30
2,69
2,33
1,95
3,79
1,24
11,14
5,36
12,82

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

17,83
8,92
8,92
2,08
1,77
2,38
1,48
8,92
10,11
10,40

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.413,00
186,00
860,80
932,00
975,00
1.137,00
744,00
1.002,60
101,84
102,56

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

356,60
178,40
2.854,40
832,00
885,00
714,00
888,00
802,80
192,09
83,20

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

737,78 R$
1.769,60
364,40
3.715,20
1.764,00
1.860,00
1.851,00
1.632,00
1.805,40
293,93
185,76

R$

885,34
2.123,52

R$

437,28

R$

4.458,24

R$

2.116,80

R$

2.232,00

R$

2.221,20

R$

1.958,40

R$

2.166,48

R$

352,72

R$

222,91

R$

335,00 R$

8,92 R$

16.750,00 R$

446,00 R$

17.196,00 R$

20.635,20

R$

401,54 R$

112,71 R$

401,54 R$

112,71 R$

514,25 R$

617,10

R$

417,61 R$

11,89 R$

22.550,94 R$

642,06 R$

23.193,00 R$

27.831,60

R$

616,75 R$

14,87 R$

18.502,50 R$

446,10 R$

18.948,60 R$

22.738,32

R$

R$
R$

2,33 R$
11,14 R$

2,08 R$
8,92 R$
R$
-

-

932,00 R$
334,20 R$
67.705,49 R$

832,00 R$
267,60 R$
10.809,14 R$

1.764,00 R$
601,80 R$
78.514,63 R$

94.217,56

R$

34.859,67 R$

-

R$

34.859,67 R$

41.831,61

2.116,80
722,16

R$

227,99 R$

m

23,34 R$

788,87 R$

33,65 R$

18.412,23 R$

785,39 R$

19.197,62 R$

23.037,14

Unid.

8,00 R$

83,56 R$

8,41 R$

668,48 R$

67,28 R$

735,76 R$

882,91

Unid.

16,00 R$

881,16 R$

77,35 R$

14.098,56 R$

1.237,60 R$

15.336,16 R$

18.403,39

m²
165,75 R$
cj.
6,00 R$
TOTAL DA ETAPA

131,21 R$
352,95 R$

R$
54,52 R$
R$

21.748,06 R$
2.117,70 R$
91.904,69 R$

R$
327,12 R$
2.417,39 R$

21.748,06 R$
2.444,82 R$
94.322,09 R$

26.097,67
2.933,78
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17.02.020
17.02.220
17.02.120
18.11.042

Revestimento externo/interno
Chapisco
m²
2329,90
Reboco
m²
2071,82
Emboço comum
m²
327,40
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor,
m²
327,40
assentado e rejuntado com argamassa industrializada
TOTAL DA ETAPA
Contra piso / Pisos

18.06.142

Pavimentação em paralelepípedo sem rejunte (regularização)
Lastro de concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento /
m³
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para
o exterior,

18.08.143

Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna
com saída para o

54.04.030
11.04.060
11.16.020

18.06.222

18.06.223

33.02.080
33.07.100
33.10.050

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb,
resistência química
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas externas, grupo de
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante
industrializada
Pintura geral
Massa Corrida a base de resina acrílina
Esmalte em estrutura metálica (área de convivência)
Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

m²

R$
R$
R$

1,26
1,04
4,91

R$
R$
R$

2,96 R$
7,01 R$
8,15 R$

2.935,67
2.154,69
1.607,53

R$
R$
R$

6.896,50
14.523,46
2.668,31

R$
R$
R$

9.832,18 R$
16.678,15 R$
4.275,84 R$

11.798,61
20.013,78
5.131,01

R$

50,46

R$

14,30 R$
R$

16.520,60
23.218,50

R$
R$

4.681,82
28.770,09

R$
R$

21.202,42 R$
51.988,60 R$

62.386,32

R$

8.085,00

R$

8.085,00 R$

9.702,00

R$

2.783,26

R$

22.682,25 R$

27.218,70

R$

4.688,52

R$

4.688,52 R$

5.626,22

500,00

R$

16,17 R$

-

m³

87,80 R$

226,64

R$

31,70 R$

m³

87,80 R$

-

R$

53,40 R$

m²

606,45 R$

30,98

R$

11,34 R$

18.787,82

R$

6.877,14

R$

25.664,96 R$

30.797,96

m

142,30 R$

9,94

R$

0,91 R$

1.414,46

R$

129,49

R$

1.543,96 R$

1.852,75

m²

674,00 R$

38,44

R$

11,34 R$

25.908,56

R$

7.643,16

R$

33.551,72 R$

40.262,06

m
85,00 R$
TOTAL DA ETAPA

12,33

R$

5,10 R$
R$

1.048,05
67.057,89

R$
R$

433,50
30.640,08

R$
R$

1.481,55 R$
97.697,96 R$

117.237,55

m²
1686,80 R$
m²
305,36 R$
m²
2811,30 R$
TOTAL DA ETAPA

2,77
7,96
5,91

6,86 R$
21,68 R$
12,07 R$
R$

4.672,44
2.430,67
16.614,78
23.717,88

R$
R$
R$
R$

11.571,45
6.620,20
33.932,39
52.124,04

R$
R$
R$
R$

16.243,88 R$
9.050,87 R$
50.547,17 R$
75.841,93 R$

R$

678.118,46

R$

239.602,01

R$

R$
R$
R$

TOTAL DA GERAL DA OBRA SEM BDI
TOTAL DA GERAL DA OBRA COM 20% BDI

19.898,99

25.442,91

-

1.777,86

19.492,66
10.861,04
60.656,61

91.010,31

917.720,47
R$

1.101.264,56

Base de calculo - CPOS- Boletim referencial de custos - versão 171 - os itens 10.4;10.5;10.6 seguem a versão 174 da CPOS
ABRANGÊNCIA : NACIONAL
DATA DE PREÇO : 03/2017
BDI UTILIZADO 20%
_________________________________
Reinaldo Munhoz Morás
Arquiteto CAU-SP A 17984-1

Penápolis, 06 de junho de 2019
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Mês 4
Serviços

Mês 1

Mês 2

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 3
%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

Licitação
Serviços Preliminares

71.715,80

27.792,35

Fundações

5.011,75

Alvenaria de
elevação/Estrutura

30.386,05

Cobertura/Águas Pluviais

205.619,77

205.619,77

Forração

49.282,55

Instalações Hidrossanitárias

12.626,51

15.171,76

Instalações
Elétricas/Computadores

10.425,58

83.791,98

Esquadrias/Vidros/Divisória
s internas(portas e janelas

52.616,54

Revestimento
externo/interno

60.569,96

62.386,32

Contrapisos/Pisos

58.618,77

58.618,77

Pintura Geral

91.010,31

TOTAL

0,00%

71.715,80

0,00%

63.190,15

0,00%

205.619,77

0,00%

254.902,33

0,00%

85.438,40

0,00%

58.618,77

0,00%

58.618,77

0,00

151.580,29

0,00

ACUMULADO

0,00%

71.715,80

0,00%

134.905,95

0,00%

340.525,72

0,00%

595.428,05

0,00%

680.866,45

0,00%

739.485,22

0,00%

798.103,99

0,00

949.684,28

0,00 1.101.264,56
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ANEXO XI
Tomada de Preço 02/2020 – Processo 28/2020
Projeto Técnico
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