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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERI{AR
ESTADO DO MARATTHAO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ED]TAL TOMADA DE PREçO No 003/2020 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 202002005

A PÍefeitura Municipal de São Bemardo situada na Pça Bemardo coelho de Almeida
nr 862 - Centro - São Bernardo/MA, através da Comissão Permanente de Licitaçáo, instituida
por Portaria do Poder Executivo Municipal, no 003 de ianeiro de 2O2O, toma público, para
conhecimento dos interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteraçóes introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizará
Processo Licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO, REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL, para contÍataÉo de empresa espêcializada para construÉo de
duas quadras esmlares uma no povoado Cunais e outra no Povoado São Raimundo, no
município de São Bernardo/lvlA dêscritos no itêm 1. deste Edital.

O recebimento da documentaÉo dar-s+.á no endêreço acima, até às 09:00 horas
do dia 20 de março de 2020, quando será dado inÍcio à abertura dos envelopes de'HabilitaÉo
e Propostes".

1.Do Objeto:
O ob.leto da Licitaçáo é â escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar

os serviços de Construção de duas quadras escolares uma no povoado Cunais e outra no
Povoado São Raimundo, no município de São Bernardo/MA, de acordo com as planilhas em
anêxos.

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TERiIOS DE REFERÊNCIA: AS
despesas decorrentes da contrataÉo da pÍesente licitação correrão por conta de Rêcursos
próprios.

DotaÉo Orçamentária:

02 - PODER EXECUTIVO
15 - ORGÃO UNIDADE OO FUNDO DE MANUT. OES, DO ENSINO. FUNDEB FUNDO DE MANUT. DÉS
DO ENSINO . FUNDEB
12.361,04211025.@0 - MANU. CONS, E REFORMA OE UNID. ESC. EM ENSINO FUNOEB
4O1o

449051.00 - Obras e lnstalações

2.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no mínimo 60 (sessenta) dias corrldos,
contados da data prevista para abertura dos envelçes.

. FL)L,ii: N!

3. COND|çÔES DE PARTTCTPAçÃO
3.1- Poderão participar desta LicitaÉo empresas que esteiam devi cadastradas na
Prêfeitura Municipal de SÃO BERNARDO e que atendam às condi , na fase de
Habilitaçáo comprovem possuir os Íequisitos necessários à qualificaÉo,
Edital.

dos nestê

3.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamentê ou adquindo na sala da Comissáo
Permanente de LicitaÉo, situada Pç€ Bemardo coelho de Almêida 862 - Centro - Sáo
Bernardo-Ma, mediante o pagamento de R$ 30,00 ( trinta Íeais), efetuado através de DAM -
Documênto de Arrecadaçáo Municipal, na sêd6 da Prefeitura municipal.

I

4. IMPEDIMENTOS
4.1. É vedada a participação de consórcio de empresas.

4.2. E vedada a participaÉo de pessoa física.
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4.4 Não poderão participar da presênte licitação as êmpÍesas das quais servidor do Município
seja gerente, âcionista, controlador, responsável técnaco ou subcontratado.

4.5 - cuia falência tenha sido decÍetada, êm concurso de crêdores, em dissoluÉo, em
liquidaÉo e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua Íorma de constituiÉo;

4.6 - empresas que não tenham o CNAE (Classificsção Nacional de Atividades Econômrcas)
compatível com o objeto da licitação

5. DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO
5.1. Ás 09:00 horas do dia 20 de mârço de 2020, a Comissão Permanente de LicitaÉo na sala
da Comissão Permanentê de LicitaÉo, situada Pç€ Bemardo coelho de Almeida 862 - Centro

- São Bemardo-Ma, seráo recebidas as documentaÉes relativa à habilitaÉo e proposta, bem
como dará início à abertura dos envelopes da pÍesente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo
feriado ou ponto Íacullativo na data da licitação, será a mesma realizada no primeiro dia útil
subseqúente, no mesmo local e hoÍáÍio.

G.DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA
6.1. Os licitantes deveráo apresentar toda a documentaÉo de HabilitaÉo e Proposta de
Preços no dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados
ê invioláveis, em cuja parte extema, além da razão social e endereço, êsteja escrito):

ENVELOPE N" 01 - com as seguintes indicaçÕes na paÍte extema:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bemardo Coelho de Almeida 862 - Centro - SAO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREçO n" 003/2020-_CPL
.DOCUMENTAÇAO DE HABILITAÇAO'

ENVELOPE No 02 - Com as seguintes indicaçõês na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÁO
Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - SÃO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREÇO no 0O3i202HPL

.PROPOSTA DE PREÇO"

6.2. 4 - DO CREDENCIAMENTO

6.2.4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na
Presidente da CPL, será realizado o credênciamento do interessado ou seu
legal. Parâ tanto, obrigatoriamente, será necessária a apresentaÉo d
documentos:

da
nte

intes

6.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da
alteraçãoladitivo eventuel da gerência da sociedade, e demais que se achar pêrtinente, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sooedades comerciâis, e,

no caso de sociedâdes por ações, acompanhado de documentos de elêiÉes de seus
administradores, quando o licitante for reprêsentado por pesso€l que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta cêpacidade iurídica;

6.2.4.3- ProcuraÉo particular ou câíta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo
ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecêndo poderes para representar o licitante e
a praticar todos os demais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO.

PRocESSo$§1§o)§og.(-?
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6,2.4,4 - Comprovar o sêu ênquadramento como Microempresa ou Emprêsa de Pequeno
Porte, mediante apresentaÉo de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da
lnstrução Normativa no 103 de 30 de abril de 2OO7, expedida pelo Departamento Nacional de
Registro de Comércio - DNRC, exigida somente para microêmpresa e empresa de pequeno
porte que tenha intenÉo de comprovãr seu enquedramento em um dos dois regimes ou utilizar
e se beneÍiciar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitaÉo, na forma do
disposto na Lei Complementâr no 123, de 14112120ú.

6.2.4,5 Paru Íins de confirmaçáo de podeÍês para subscrevê-la, ou ainda ópaa de traslado de
procuraÉo por instrumento público, na hipótese de represêntaÉo por meio de prepostosj

6.2,4.6- O representante da licitiante presente à sessão dêvêrá êntregar a Presidente da CPL o
documento de credênciamento juntamente com a respectiva édula de identidade ou
equivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaração dê atendimento aos
requisitos de habiliteçáo, em separado dos envelopes 'Proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação'.

6.2.4.7 - Os documentos nêcêssários ao crêdênciamênto podeÍáo ser apresentados em
original, os quais farão pârte do processo licitatório, por qualquer processo de ópia desde que
autenticada por cartório competente, ou coníerido por membros da equipe dê apoio, inclusive a
Presidênte da CPL no deconer da sessão de licitaÉo, ou publicação em órgão da impíensa
oficial, observados semprê os respectivos prazos de validâde;

6.2.4.A - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representânte
para se manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de
habilitaÉo legal, vededa à participaÉo de quâlquer interêssado representando mais de um
licitante.

6,2,4.9 - A não apresentaÉo ou incorreçáo de qualquer documento de credênciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representanle legal à sessão, inviabilizará
a participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes
poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer
qualquer observaÉo em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos
trabalhos, ressaltando que quando a documentaÉo de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante
que estará autoÍizado a abÍi-lo e retiÍá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.10 - recomênda-se que todos os rêpresentantes dos licitantes m na sessão
até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata
decadênoa do direito ao recurso

sob pena de

PROCES

MODALI

c

6.2.4.í1 - Após o credenciamento, a PÍesidenle da CPL declarará a
mais sêrão admitidos novos proponentes.

sessao e nao

6.2.4.12 - Credencial de representante do licitante com a respectiva qual
Comissão Permanente de LicitaÉo - CPL, a ser entregue separadamente

o civil, junto a

6.3 . OA HABILITAçÃO DOS LTCTTANTES

6.3.1- A Documentaçáo de Habilitaçáo deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envêlope
devidamente techado ê rubricado no fêcho.

6.3.2- A parlicipaÉo no presente procedimento licitatório requer a apresenta€o de toda a
documêntâÉo comprobatória da necessária qualiÍicâção no que se reÍere à:

i

RDO
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a) Prova de InscriÉo no Cadêstro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscriÉo no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver
relativo ou sede da licitante, pertinentê ao seu ramo de atividade e compatível com o objêto da
licitaçáo;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio
ou sede da licitante, ou outra equivalênte, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de rêgulâridade para com a Fazenda Federal:
. Certidão Con unta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.

c.2) Íaz pafte da prova de regularidade para mm a Fazenda Estadual
o Certidão Negativa de lnscriÉo na Divida Ativa.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidâo quanto à Divida Ativâ do Município
. Certidão Negativa de Débitos Fisc€is relativos ao tribulo ISSQN
o Alvará de LocalizaÉo e Funcionamento;

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentaçáo da
proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei
12.44O12O1A1e à Resolução Administrativa no 1.470120181, expedido pêlo portal do Tribunal
Superior do Trabalho, www.tst.ius.bricertidao, atualizado o art.29, V da Lei 8.6ô6/93.

6.4 QUALTFTCAÇÃO rÉCrurCA:

a) Comprovação de aptidáo para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis
em câracterístices com o obrêto da licitaÉo, mediante a apresentação de atestados fornecidos
por pêssoa jurídica de direito público ou privado, reconhecidamente idôneas e reconhecida
firma em do atestante, e acompanhados de contrato e nota Íiscal '

b) Registro ou lnscriçao da Empresa e dos Responsáveis Técnicos no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

c) Qualificaçáo técnico profissional - comprovaçáo da licitante de possuir em seu corpo
técnico proflssional (is) dê nível superior ou outro (s) reconhêcido pelo CREA ou CAU, detentor
(es) de atestados (s) de rêsponsabilidade técnica devidamente registrado no CREA ou no CAU
da região onde os serviços íoram êxecutados, acompanhados das respectivas cêrtidões de
acervo técnico - CAT, que comprove (m) ter o profissional executado para órgão ou entidades
da Administraçáo púUic6, ou ainde, para €mpr€sa privedá, sêrviços (s) compatível (is) com os
serviços objetos desta TOMADA DE PREÇO.

c1) A comprovaÉo do vínculo de fará mediante certidões do CREA ou CAU devidamente
atualizados.

c2) Quando se trataÍ de sócio da empresa licitante, tal compÍovação será feita
Constitutivo da empresa ou Certidáo do CREA ou CAU, devidamente atualizados

c3) É vedada a indicaÉo de um mesmo responsável lécnico por mais de uma
proponenle, fato este que inabilitará todas âs envolvidas.

c4) Os profissionais indicados pela licitarne para Íns de comprovação para capacitaÉo
técnico-proÍissional de que trata estê item deverão participar da obra ou serviços objeto da
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licitação, admitindo-se a substituiÉo por profissionais de expêriência êquivalentê ou superior,
desde que aprovada pela edministraÉo.

d) DeclaraÉo formal e expressa da licitante, indicândo um coordenador como
responsável tecnico (profissional de nível superior devidâmente reconhecido pelo CREA), que
se responsabilizará pela execuÉo dos serviços. Devendo esle fazer parte do quadro
permanente da empresa, ao tempo do início do contrato.

e). Dêclaração em papel timbrado e subscrita pelo representantê legal da licitante,
assegurando a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitaÉo na forma do §
20 do artigo 32 da Lêi n.o 8.666/93, dêvidâmente identificados nos termos do modelo do Anexo
lll deste Edital.

Í). DêclaraÉo de que náo emprega menores de dezoilo anos em trabalho notumo, pêrigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiÉo de
aprendiz, a partir de quatoze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei
n' 8-666/93.

6.s QUALTFTCAçÂO ECONÔM|CO-FTNANCETRA:

a) Balanço patrimonial e demonstÍaçóes contábêis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na Íorma da lei, que comprovem e boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituiÉo por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

a.1) Serâo considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstraçÕes contábeis assim apresentâdos:
o Publicados em Diário OÍicial; ou
. Publicedos em joÍnel d€ gÍande dÍaiaÉo, ou
o Por Íotoópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitânte; ou
. Por cópia do Livro Diário, devidamente eutenticado na Junta Comêrcial da sede ou
domicílio da licitante, acompanhada obígatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encêrramento; ou
o Por Sistema Público d6 Escrituraçáo Digital - SPED peÍaflte a Secretaria da
Receita Federal do Brasit acompanhado do Rêcibo de Entrega;

a.í.í) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis dêverão êstar assinados por
contador ou por outro proÍissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
OBS: A licitante deve apresêntar Junto ao belanço o CertiÍicado de Regularidade do
ProÍissional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validade.

a.zl A boa situação financeira será avaliada pelos lndices de
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverâo apr
mínimo igual a 1 (um), resultantês da aplicaçáo das sêguintes fórmulas:

LG = ativo circulante + realizável a lonoo prazo
Passivo circulante + exigível a longo prazo

ativo total

Liqu Geral
valo

SG=
Passivo circulante +exigível a longo prazo

esentar

I

o
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LC = ativo circulante
Passivo circulante

a.2,1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos iuntado
ao balango;

a.3| Se necessária a atualização do balanço palrimonial e do capital social, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo
correspondente.

b) Comprovaçáo de Pâtrimônio LÍquido igual ou superior a 1Oo/o (dez por cento) do valor
estimado da contrataÉo.

c) Certidão negativa de falência ou concordate, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa Jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos
envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade.

c.í ) As licitantes deveráo apresentar, ,untamente com as certidões negativas exigidas,
declaração passada pêlo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou
Ofícios de Registros que controlam a distribuiçáo de falência e concordata, salvo se vier
expresso na certidão.

6.6 Os docum€ntos exigidos deverão ser lêgívêis e poderão sêr apresôntados no original
ou por qualquer processo de ópia previamente autenticada por Cartório competente ou por
servidor da Comissão Permânente de LicitaÉo - CPL, mediante a apresentaÉo do
documento original, ou ainda por publicaÉo em órgáo de lmprensâ OÍicial.

6.7 A autenticaÉo por servidor dâ Comissão Permanente de LicitaÉo poderá ser
realizada até o dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura desta TOMADA DE
PREÇO, no horário das th às 12h.

6.8 Para a habilitaÉo, as ME e EPP deverão apresentar loda a documentaÉo exigida que
será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restriÉo na comprovaÉo da
regularidade Íiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial conesponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP foÍ declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, para a regularizaÉo da documentaÉo.

6.9 Situação e Visita Ao Local da Obra

6.9.1 Os licitantes deverão visitar o local onde sêrão realizados , para que se,am
verificades suâs condições, e apresentar ao Repre dâ secretaria de
Administração do município de São Bemardo do Maran a declaraçáo de

a. A visita será
o certame com o Sr,

Roberto Leite - marcar visita atÍavés do telefone: 9A 9 8329 - 2327

6.9.2 Declaraçao de que tal visita foi eÍetivada deverá ser anexada à documentaÉo de
habililação da empresa, conforme modelo no Anexo lll, e a náo apresentaÉo da
mesma é motivo suficiente para a desclassificação da empresa.

visita conformê modelo no Anexo 1, para que a visila
acompanhada pelo engenheiro da Prêíeitura, até 48 hs

6.10 DA OOCUMENTAçÃO PARA rNíCrO OA EXECUçÃO DOS SERV|çOS

I
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No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar ópias autenticadas em cârtório ou cópias simples
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos, ênquanto condição para a emissão da
Ordem de Serviço e para o efeiivo início das atividades:

a) Comprovante de prestaÉo da Garantia de execução
b) AnotaÉo de Responsabilidade Tecnicâ - ART registrada no CREA, reíerente aos serviços

de engenharia contralados, constando como Responsável Técnico o profissional indicado na
DocumentaÉo de Hâbilitação;

c) CEI - Matríanla da obra no INSS;

d Licenças Ambientais necessárias para a execuçáo dos serviços, quando for o caso, em
cumprimento à legislaÉo ambiental fêderal, êstadual e municipal vigentes

Após a análise e aprovaÉo dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá
iniciar a emissáo de Ordens dê Serviço.

O Cronograma Físico-FinanceiÍo poderá sêr revisto e ajustado, mediante aprovação das
partes.

6.í1 . DA GARANTTA DE EXECUçÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA devêrá apresentâr comprovante de prestação de garantia dê 50Á (cinco por
cênto) sobrê o velor total dos serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos,
após a assinatura do Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades,
conforme disposto no art. 56 da Lei Federal no 8.666/ 1993:

a) cauÉo em dinheiro;

b) títulos da dívidâ pública;

c) seguro{arantia; ou
d) Íiança bancária.

O prazo para âpresentâção dâ garantiâ poderá ser pronogado por igual período a criterio do
CONTRATANTE.

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisáo do
Contrato por descumprimento ou cumprimento inegular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos le ll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/'1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período
de execuÉo dos sêrviços meses-

cífica com
correÉo monetária a ser informada pela AdministraÉo, em favor do CON E

A garantia em Títulos da Dívida Pública deverá ter sido êmitida sob a a êscritural,
mêdiante registro em sistêma cêntralizado de liquidaçáo e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valorês econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fez€nda.

A garantia na modalidade seguro{arantia deverá ser feita medianle entrega da competente
apólice emitida por entidade em Íuncionamento no país, em nome do Município de São
Bernardo, cobrindo o risco dê quêbra do Contrato.

A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oíicial, em
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A garantia na modalidade íança banúria deverá ser íornecida por um banco localizado no
Brasil, com cláusula de atualizaÉo financeira, de imprescÍitibilidade, de inalienabilidade e de
irÍevogabilidade.

O número do Contrato Administráivo deverá conster dos instrumentos de garantia ou seguro a
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

A garantia assegurará, qualguer que seia a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, deconentes de culpa ou dolo
durante a execuçáo do Contrato;

c) multas moratórias e punitivas âplicadas pela fiscalizaÉo à CONTRATADA;

d) obrigaçóes trabalhistas, fisc€is e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas
pela CONTRATADA, quando coubeÍ.

O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislaÉo que rege a matéria.

O garantidor deverá declarar expressamente que têm plena ciência dos termos do Edital da
TOMADA DE PREçO e das cláusulas contraluais.

O garantidor não é parte interessada para íiguraÍ em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicâr sançÕes à CONTRATADA.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigaÉo,
a CONTRATADA obriga-se a Íazer a respectiva reposiÉo no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contado do recebamenlo da respective NotificaÉo.

No caso de alteraÉo do valor do Contrato ou pÍorÍogaçào de suã vigência, a garantia deverá
ser aJustada à nova situaÉo ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros determinados
nesta Cláusula, observado o prazo de até 5 (cinco) dias úeis, contado da data de assinatura
do respeclivo T€rmo Aditivo.

A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigaçóes contratuais
devidamente atestadas pela Comissão de Fisc€lização, quando do receblmento definitivo dos
serviços.

Será considerada e)Íinta a garantia:

a) com a devoluÉo da apólice, carta fiança ou autorizaÉo ntamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, declaraÇão do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CON
cláusulas do Contrato;

cumpriu todas as

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do Contrato, caso a Comissão de
Fisc€lização não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos
termos da comunicâÉo.

O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:

I
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STO:

6.12 DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo proÍissional (identificar o nome,
proÍissão e no da identidade profissional), indicado na Documêntaçáo de HabilitaÉo da
CONTRATADA, que deverá constar na AnotaÉo de Responsabilidade Técnica - ART
rêgistrada no CREA, reíerente aos serviços de engenharia contratados.

A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoâl e diretamente a
coordenaÉo e acompanhamento dos serviços obieto do Contrato.

A substituiÉo do profissional, duranle a execuçáo do Contrato, será admitida:

a) nos casos excêpcionais em que se iustifiquem motivo supervenientê fora do controle
razoável da empresa, caso fortuito ou de Íorça maior, regularmente comprovados e aceitos
pela Administração;

b) a qualquer tempo, nos c€lsos em que a Administreção iulgâr quê a atuâção, permânência ou
comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços,
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante
solicitação por escrito com as necessárias justmcativas.

A CONTRATADA deverá apresentar cunículo de oúro profissional com qualiÍcâçóes
equivalentes ou supeÍiores.

A CONTRATADA não deverá reivindicár custos adicionaas resultantes ou incidentes sobre
qualquer substituiÉo do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe.

6.í3. Proposte de PÍ€ços: O erivelope no 02 devêrá coÍltêÍ 01 (uma) via em original ,

proposta datilograÍada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa,
devidamente datada e assinada, com o seguinte conteúdo:
o Razáo social, sede e número da inscriçáo do CNPJ do licitante;
. Prazo de velidadê da proposta, que náo poderá ser inÍerior a
corridos, contados da data da abertura da propostâ.

60( )dias

6.13.1 - A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-a a
cotados, caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação.

rvrços

6.13.2 - Pedados de retiÍcaÉo, por engano no preço ou especificaÉo do objeto da licltaÉo,
somente serão aceitos anlês de abertas as propostas, não sendo admitida a simples ofêrta de
desconto ou aumento dê prêÇos.

6.13.3 - Náo serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas
que contiverem rasuras, emendas, borrôês ou entrelinhas em suas partes essenciais de modo
a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores.

6.13.4 - Constâtâdâ declerâçâo ou documêntação Íalsa, após inspeÉo pêla CPL, a licitante
será inabilitada ou dêsclassiÍicãda, conforme o caso, sem preiuízo de outras pênalidades.

I

a) caso fortuito ou forçe mâaor;

b) alteraÉo, sem prévia enuênciâ da seguradoÍa ou do fiador, das obrigâções contratuais;

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela AdministÍaÉo;
d) âtos ilícitos dolosos praticados por sêrvidores da Administração.
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7 - DO DTRETTO DE PET|çÃO

7.1 - No prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data Íixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa podêrá impugnar estê instrumento convocatório, cuja petiÉo
deverá ser dirigida a presidente da CPL;

7,'1,1 - caberá a presidente da CPL decidir sobrê a pêtiÉo no prazo de 24 (vinle e quatro)
horas;

7.1.2 - acolhida a petiçáo contra o âto convocetório, será designada nova data pâra a
realizaÉo do certame,

7.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamênte a intenÉo de reconer, com regislro em ata da síntese das suas razÕes,
quândo lhê sêrá concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentaÉo das razões do
recurso, podendo juntar mêmorieis, ficando os dêmais liotântês desde logo intimados para
apresenler contra razões em igual número de dias, que começarão a coner do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imedrata aos autos;

7.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) diÍigido (s) à autoridade
supêrior, Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL, o qual poderá reconsiderar
sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse pêríodo, encâminhalo (s) à autoridade superior,
devidamente informado, para aprêciaçáo e decisão, no mesmo prazo;

7.4 - o acolhimênto de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

7.5 - decididos os recursos e constatada a regulandade dos atos procedimentais, a autoridade
competentê homologãrá o resultado dâ licitaÉo, e autorizará, respeitada a ordem de
classiÍlc€Éo e a quantidade dê fomecedores.

7.6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitantê (s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicaçáo do objeto da licitaÉo pela Presidente da CPL
ao vencêdor,

8. Do Julgamento
8.1. Habilitação
8.1.í. O iulgamento iniciar-sê-á com abertura dos envelopes no 01, contendo a documentaçáo
relativa à habilitaÉo das concorrentes, a qual deverá ser rubricâda pêlos licitantes presentes e
pelos membros da comissão.

8.í.2. Após a apreoaÉo dos documentos, a Comissão declarará
os apresentaram na forma indicada neste êdital e inabilitadas
exigências.

s as licitantes que
não atenderam as

8.1.3. As lacitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de i r recurso, o que
constará em ata, procedendo à abertura dos envelopes no 02, das conconentes habilitadas

8.1.4. Nâo havendo desistência do direito dê reconer, na forma do subitem anterior, a
Comissão Permanente de LicitaÉo, suspenderá a sessão, lavrando ata circunstânciada dos
trabalhos até entâo executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48
(quarêntâ e oito) hores, as licitantes habilitadas, a data, hora e loc€l de sua reabertura. Nessa
hipótêse, os envelopes no 02, devidamente feúados e rubricedos pelos presenles,

I
MODAL
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pêrmaneceráo até que sê reâbra a sêssão, sob a guerdâ e responsabilidade do Presidênte da
Comissão.
As anabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contêndo a proposta de preços.
Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicâÉo, seráo
destruídos, independentemente de notiÍicâçáo à interessada.
Propostas

8.2.1. Ultrapassada a Íâse de habilitaÉo, seráo abertos os envelopes de no 02, divulgando a
Comissão, aos licitantes presentes, as condiçõês oferêcidâs pelos participantes habilitados,
sêndo a proposta rubricada por estes e pelos membros da CPL.

8.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão @nvocar as licilantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o enlendimento das mesmas na
fase de julgamento.

7.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total, ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso
predominarâo os últimos. Se a licitantê náo aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. As propostas que não atenderem as condiçóes desta licitaÉo que oferecerem
alternativas de oÍertas e cotaçÕes não previstas, preços êxcessivos ou manifestamente
inêxeqüíveis, serão desclassificadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será eÍeluado pela CPL e será considerada vencedora a
licltante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem
integralmente as exigências contidas neste edital.

8.2.6. As ventagens não previstas neste Edital não serão consideradas para eÍeito de
classifiÕaÉo;
7.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após

obêdecido o disposto no parágrafo 20 do art. 3' da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate,
por sorteio, em ato público, para o qual, todos licitantes seráo convocados.

8.2.8. Será afixado em locâl de fácil acesso ao público e colocada à disposiÉo dos
interessados o resultedo da licitaÉo, cabendo às licitantes o prazo recursal de 05 (cinm) dias
úteis, contados a partir do primeiro dia úil aÉs a divulgaçáo.

9- Adjudicação e Homologação

9.1- Não havendo interposiÉo de recurso quanto âo resullado da classiflcação,
julgamento com base relatório circunstanciado, câbe a Comissão adjudicará o
liciteção à vencêdoía, submetendo tal decisão ao titular do órgão intêres
homologaÉo.

9.2. - Homologada a licitação, sêrá convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinm dras
úteis, oÍerecer a garantia de execuÉo e assinar o contrato.

- O prefeito municipal poderá revogar a licitaÉo por razões de interesse público, devendo
anuláJa de ofício ou por provocaÉo de terceiros, quando o motivo assim justificar;

10. - Contrato
10.1 O presente Edital e a proposta da empresa vencedora farão partes integrantes do

Contrato, independentemente de transcíçáo.
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10.2. A Secretaria de Admanistração de São Bernardo do Meranhão - Ma. com a
antecêdência de 5 (cinco) dias úeis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de
ôontÍato, aceitar ou retirar instrumentos equivalentes, sob pena de dêcair o direito à
contrataÉo, sem prejuízo de suspensão temporária de participaÉo em licitaÉo e
impedimentos de contratar com a Sêcretaria de AdministraÉo de São Bernardo do Maranhão
- Ma.,por prazo de até dois anos.

10.3 O prazo de convocação referido no item'10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitâdo durante seu tÍanscurso pela paÍte, e desde que ocona molivo
Justificado aceito pela Secretaria de Administração de São Bemardo do Maranhão - Mâ.

10.5. A contratada Íicará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos
ou supressóes que se fizerem necessários, alé de 25/o (vinte e cinco por cento) do vâlor inicial
atualizado do contrato
Os preços contÍátados em deconência ds presont€ licitaçáo náo estáo suj€itos a
reajustamento.

'I 1 - Pagamento
O pagamento sêrá eÍetuado medaante entrega da nota Fiscal devidamentê atestada pêlo setor
competente e acompanhado da planilha de medição dos seNiços realizados autorizado e
atestados pêlo Fisc€l do Contrato.

Nenhum pagamento se fará sem a que a empresâ âdjudicátária tenha recolhido valor de multa,
eventualmente aplicada.

12 - Das SançÕes Administrativas:
12.1 Aplicam-se à presente licitação as snções previstas na Lei Federal no 8.666/93,
atualizada pela Lei Federal no 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria.
Não existirá qualquer vínculo .lurídico entre a CONTRATANTE ê quâisquer empregados,
êncarregados e/ou prêpostos da CONTRATADA que, como tal, tenha ou venha ter rêlaÉo com
os fornêcimentos de que trata este Contrato.

11.2 O valor das multas aplicadas será de devidamente corÍigido, a dê seu efetivo
pagamento, e recolhido em âté 30 (trinta) dias da data de sua cominaÉ ediante Guia de
Recolhimento Oficial.

13 - Das Disposições Finais:
í3.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÁO BERNARDO - , e caracterizado a
conveniência e oportunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas
condiçoes propostas os critérios ou sugeslóes dos sêrviços que se fizeÍem necessários,
observado o limite estabelecido na legislaÉo pertinente.

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prguízo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal
n" 8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital
poderá ensejar a inabilitaÉo ou classiÍicaçáo, respectivamente.

o

10.4. A íecusa injustiÍicada da adjudicatária em assinar o Termo Contratuâ|, dentro do prazo
estabelecido no subitem anterior e de oferecer garantia de execuÉo, caracleriza o
desatendimento total da obrigaÉo por ela assumida, acarretando o c€ncelamento da
adjudicaçáo, sujeitando-a pena de suspensão temporária de participar em licitaçÕes e do seu
impedimento de contratar com a edministrâçáo pública pelo prâzo de até 02 (dois) anos, caso
em que a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO, através da secÍetaria de AdministraÉo
poderá convocar, segundo a ordem de classificaÉo, outra licitante, mantida as cotaçóes da
licitante vencedora, se não preferir proceder nova licitaÉo.
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13.3 lnformações complementares ou dúvidas por parte da licitante interêssade poderâo ser
obtidas e esclarecidas no êndêreço constente no preâmbulo deste Edital, com a Comissão
Permanente de Licitações, e os câsos omissos também serão resolvidos pela mesma, à luz da
lêgislação pertinente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

í3.4 Nenhumâ indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentaÇáo de
quaisquer documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitaÉo.

í3.5 São partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilhasorçamentárias
Anexo ll - Minutã do contrâto
Anexo lll - DeclaraÉo de Vistoria
Anexo lV - DeclaraÉo Acercâ de Fato Superveniente lmpeditivo da HabilitaÉo
Anexo V- Carta Credencial
Anexo Vl - Declaração De Enquadramento Como Micto Empresa Ou Empresa De Pequeno
Porte
Anexo Vll - DêclarâÉo de Cumprimento da L

DO (MA), 02 de março de 2020

IMA
ente PL

Trabalhista de Mênores.

EL
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920 í163 i16.17,10Áma!5o d Erâ dê 3ço ê92 * 15cn, lrlde to Írqr'ânô ê .ôb.3çáo

,í 27,O7 290 95cffiêro so.nõêrdo Írre 2sMPai rEruFrú, ÊEparo, lânçaísrto ê *íerEto
1.5 COIICRETO ARMÀDO. VERGÀS E COIITRAVÉÂGAS I

27 ô2 936 32451 vá9á ê d l?wgÉ píé{Íroldãdá brF 2oMI%, sê9áo 1ox10cn À. 21 a5

aa_t27,40

5 St3tElr^a oE vEDÂÇ^o vÉRÍlcÁ!

511 cobooó Cqâm@ enlado cff argaros lraço 1 7 (crcnto e aH) 103 52 130,46 17 ô29 {6

5.2 ÁLvE Rta oÉ vEoÂqÃo

521 37519
ÀlsÉrÉ .,e ledâçao (s bt c6 e.áhiroê dê a tuG 9r1t19qn ú '/í e, ô§ntaísÍo
ú aÍsãI1r6strãço 1 2I (clrEnto,6l ê eia)

259 22 15 943 69

522 321 32EmnhãrBto (apeío dê ãl€ffi) ú tiolc 6átrEc mâ.iç6 5,7rOx19qn ú x Éz
(6pê.ce gdr') a.gláísüo cfr aílu'Êe tr.ço 1 2 (oíEúo. aE)

II

I

Pl ÂNtLtlas sÁo RÁrMUNoo

I

oEscnEÃo Do§ sERvços *eu 
I

I

23

§6995

lcolcREÍo 
^RirÂDo 

. BLocos

367,7S

I

92793

94971

I

I

I

I

lalvÉx^Rra Er, ARaulB xc oas

m



Plíl 'FOLnr' il'

PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

o
ob..: P.ol.ro P.drrô FttDC - qEdn coh..r, cm ,..üado - oí'çao 22ov cm uec
k .L F.ço: DUEMBROI2OIo cd d.$lioç.o

POVO T O !ÀO a l[(hroo rlo xl.IalclPto ôE s^o gcRxAÀDo

?rar ir orlariaritárt

53í 39043
AIEúú ê tFlo €âll@ 9t19í 9 m 1 @ eííâÍÍsto côin,gEI6a traço 1:2:3

14ô 06 I 305 35

13.24a,t2

61

611 PMI - Po.ra ê má&rá p6E pntuE, ffi l|ft d rÉcb) rtrEíEóe§ 8o41och
6re§§@ 3,4@ rdlco doüàdlâ§ bdân6 ê ,e.idrE 200 ao6 53 2 039,06

612 Plr2 ' Poía dê ,E<lêia pã6 ÊrnE, gnoa (l* @,É<ia), drEEó6 9oe10cnt
6p6§s.3 5qn rErte dou!d{á, bíúl€6 ê,ecr'árrá 424 92 1 042 7A

PM3 - Mà dê íadeiã pár. bírpió & úF íEraô{l§, (níEEóá 6on 70dn
Ép6re 1,8@, Í'ctE ltla@ e dob.diçã

:!.0O 325 90 1 6a7 8a

91012
PM4 . tu ta d€ íE(bm É.â büitÉió m MoF meiâmlM, dnãuó6 9ôí 70dn
6peÍÂúá 1 ,3.Ín, Í'd@ íEÍ@ e &b.âó'!46

200 350,62 443 22

6.2 FERRÁcENs E acEssóRtos

621 Pe{â§.'e sp.ó psía PNE n a{o tu pâô WC m PM1, PM2 PM4 râ!áóiG ê paEd6 11 60 91 63 1 0ô2 9r

ô22 Ianela íletál@ cldbr hpo IIVRF/OCI.,PÀOO 06É pdta m baolEio 30 70 3A a1 232 A6

JÂI{EL s oE ÀLUMiNto

J^ 1 J.rerr b6.'i&!l€ dê.tumtrc órEcõe6 100!locn .fr vir@ lÉo 293.93

T4125D E§petho íiBtal(fi rddu6 ú alumlnio e ómpeÍsâd. piâstih€(t3 6peêsuÉ 4nm 4,32 566 39

Têlha me(ál6 dÉuhda pÍé gnlada @ d b.àM, 6pê66uÉ 0,5nm (úberlúÍa m á6) 43 63 55.15 56 426 56

t2 coMPosrçÀo Êsrrurura retálrca emarco vàode22 5m 61.'14

6 TiTtPERMEAAú2ÂÇIO

991 3 76213rmpe@búzaçeo & supetícÉ ch tÍíâ berúre em tuÉâé6 2 demâ6

676,67 480 60768053 FolrErenro e rElalaçáo de k € dáí@ rale de p& dá qudê 6FÉeE150mÉ6

REVESTIiIE'{TG9 IIiTEfi XO E EITERIIO

523 661 5 303 4291 87905 Chap'@ ú F.rcdecff.eE.t]á§ r.çô 1 3 (onmlô ê ôÉir)

87882 Chap6@ s Éo @r sgárE6â h-àÍô 1 a (orErio ê âH) 84 33 395

10 005 8693 €7553 Emboço de Érêíe com a!ánÉ§ lrrço 1 2 I (orreoto, @l e .@), 6p6uÉ 2*
15 55 19 66Rêõo@ & ÉEê dn.,!allê. préJ.b.E<b 6p§!E 0,5rm

15 5537543 Reô@ (b rêro ú a!áj]ras píé rabí€dá, 6p.§u6 0,5dn

14! 33 523 927 5687905 Chap6@ eó paredê dh ârgEÚiás lrÊçô 1 3 n a,q!ôan€dê

Emboço óe p6edê ú 4!E,11ôs ta@ 1 2 3 m arqub6ít6.tas. 6peeÉ 2d

95

Reb@ ê pà,€d. @t aQE|lra§ gé-laüÉadr m ârqúbárc3(6 6fE!B 0 56 15 559ê 87543

296 01 1A 7X2 1249171 Revedrerlo 6âm6 @n plô6 é útftóê 3oxzlosn âdi:ad6 à âliú Dl* <16 pa

10.1 PÀV'i'ETÍÁÇÀO IIIÍERiIÂ

26 141011 C.ma(b mpêíú*ât kz.drà 6pÉ.!a 5n
2 179,0326 56 33 571012 a7630 C€mda rêgobnadda qm preíaÍô írêcâr@, 6pêsu6 3q.

676,67 3A 15 44 23 32 635 79Fàe iÍúÁtÉ, m ffiáo porcrc páê quada pot6po.tiÉ, ltr |,ra de .etaçáo
Éí6 ê pd'í6ío lll€n@(,o, e.p6am 1m1013

315463re-df47251 Re€ntrErto erân@ pa6 p6o corn prô€3 dê dr,Msóe6 4or,rr..n arnilêràpáite

I ,lo 23.3110r5 sol6É s gón(o o@ a^donhá, L: 15qn eÊ6uÊ 26
PAVTME TÀcÀoEXÍERNA

12 452 24fs rs 50 31 63 601021 Pô§! ú orcElo derpêíE ,o 6p6êu,a scm

593,79 1 040 70Ramp6 dê &.@ e ÉlD @beno s lftÍê(o nâo€dnnurá 1421422

5,45 44,27 593,601023 Pt€ô poddá$ s pe3 pré-íEldd6 & ffielo a$gíadi ú eganlê$ dê oísriq
@l e á@i 6p63@ 3m

P[,]ÍuR s E acaaÀuÉxÍos
529 37 5 323,07111 Efrasme.Ío de páêde, datúaftra, Êta6 e tet6 ls tr6§a Frya, 2 dêmà6

112 PmtuE @,álex &íh@ sob.e paEd6, dãlrb*xla ê Êlá8. 2 ddná6 4,52

84 331t 3 FlrtLE m Étêx F1/Â 6obre rero. 2 óârúc
23 565,90AnbÍa eÉ{ sobÍe p@ (ú61,€l 38 53

995 2 742,22115 PinloB eíls de íai6 de deíErcz§lo m qudÉ pol6l!ítE 275.d)

I-

-I
II--

ITEM côDtco FOTTIE o€lcitçÁo oos sERvKps

Pr-aNtLHAs sÃo RAtMUNoo 215

6

ÍvroRos

a1

a2

13,45

2 754 89

I

98562

I

11



PIú .FOLHI. N'

obr.r Prol.ro H.ao FtaIrE - qs.dr cob..b cd 
'r.dárío 

- oDçao 220t, cd bLc6
O.b ú F.ço: tEEiaaio/2Olacd dcsBrção

F,OVO t O 3ÁO RÀrltratx' r|O [rac?lo t € !^O l6ra &
PLnll. O.(.nqiaíür

PROCES

MODALI

VISTO:

§0

DADE--

cóoúo FOtlÍE oEscRlÇÀo 0o§ sÊRvlços

116 73365/1 PrnluÉ pnre eÉx pac 6l(nuÍa relál@ 366,42 8?5 3 325 93

Pmtuc 6rete pêB têltÉmêrÍo nêtáln- lrm tundo antr(rew l2a6 16 26

12 rNsÍaLAçÁo HIDRÁUIEA

12.1 ÍUBULAçÓES Ê CONÊXÔES O€ PVC

1211 49401 Tubo PVC sotdávd @ mhm to IEíE lto e 
'rdô16ç5o

12 00 488 617

1212 Tubo PVC 6.ldá\d O 25mm tqtEcrio e r'dãLÉo 42 00 339 4.29 13! 1a

1213 Íubo Fr'C s.rdáEr o 32mh turg,Bío e Í§tãqêo 722 255 64

121A Íubo PvC sddà€l O,4Om ,ureEiio e út6rãláÍâo 1315 394 50

1214 Tubo PVC soldáld O 5omm, Í.,ÉÍErno ê nstâLçáo 36 00 11 96 15 i2 444 32

1216 Jodho PVC 90'soldáEi O 25mm, tí')Éfeínô e ústalâÉô 355 67 35

Joet'o PrC 90'soká\d @ 32m, fffiMnô e rnstábçáo s00 556

JGús PVC 90'soldá\d O somm, 6.EuÍEno ê rÍsrâlâção 6,00 476 1107

JellÉ PVC SO. €oldáwl lM d&ÍE de l.üto lomm x 1 )/j . follBráto ê iGtalaÉo 2@ 922 11,66 23 32

90373 JefD F,VC dê Íeduçàô SO! sôldáret lm dxr€ de latâo 25hm x 1,2", torÉíBto e F§lh 1600 1T,66 146 56

12í9

1ú2 49622 Íê Ftrr'C de Eduçáo eldáÉl 32hô x 25mm, lb@mento e instal@o 8.51 10 76

121 13 a9626 Tê PVC de ,eduÉo soldálrl 50mm x 1omm, ÍoÍÉrtuntô ê rÂsrâ,ârâô 200 19,43 25 A7 5014

L@ soldáEl óm R)* 256h x %', n)l@rrenro e rnstâlaçêo 249 365 29 ?O

121 15 89336 L@ soldável O 32frm Í(furtrsto e mlalaçâo 27 60

'121 16 89433 L@ Edu§lo eldâvd 4omm x 32mm. Í{]lEr,Bto e r6lal.Éo 611 772 30 aa

12117 L@ @du9ão sd<á€l 50m r 40mm rreíúnoe GIâláÉo 200 lX 22 1671 x3 42

12118 arEna PvC (b Gduçéo soldáEr @ia 506m r 4omm rdÉnHro e !ÉtarâÉo 200 13 88

12119 90375 ArdÉ PVC (b Étuçáô sddáEl ldtgE .Om6 x 25mm ,úffinlo e Etalaçáo 21 76

121 20 L,r'êo soldáEl O 20mh, ldÉnE Ío ê,nstabçêo 600 10 66 63 96

12171 UBào soldávd @ 50|m, lcrÉíErÍo e úlsralàçáo :a !r6

1221 49353 Fteg6t o de !õÊta tiúo O 2". ôíÉ6Eiro e m#raçêo 100 24 A9

1222 RegrSD de ga!Éta bnno @ r ,4" loÉrlBto e 
'61613çáo

2m 73 87 93 38 186 76

'1223 Fre!Éeo de gadà (s 6oFta mcEú 1 r Íooaoáto . n Eàç5o 2,00 r05 il 13363 267 2ô

1221 R€stm de gNta <m enopra cíorodâ 1z Ímemenro e ElalaÉo 10í,90 124.91 257 62

1224 94792 RêgÉt.o dê gavelá ls.ánôpla cmâda 1", kíneií€r o e r6tâláçáô 200 193 94

49947 ReglstÍô dê gavêta Ôm @noplá .ôhada z íoÍmmenlo ê rnslâlâção 200 54 89 69 39 138,78

1227 39945 Re§ §tíô de pr6sáo 6m 6mplá o % fúntrrmmlo e mslalàÉo 5217 65 95 527 60

12 2A 89533 35 40Adapradd Pvc erdáld o 25mm x z' p6rá rêostro ÍoÍ6mato e rcl8râçáo 1200 233

12 29 89553 ÂdaÉadd PVC sddá€l @ 32mm x 1 " pa6 regurío íolÉrerÀo e rdação
Adapaadô. PvC §oUávêl O lohm ! 1 X' pã@ re96tro, Íomê.Íísiô ê iridâlaçào

49596 Adáíádo. PVC §ol@\cl O 50m x 1 X' FB regl€,ró ÍdÉiôâno ê iÉtâ@o 6,92 475 35 00

12 212 Engáte rExrê É§r.ô x x 306r, rÍrorsÍô e nstarâÉo 745

12213 94703 FlarEe pa6 €@ dág@ O 25mm lúÍEnÉi! e rÉda(Éo 13 0A 16 53

12211 FtarEp p6E €i€ dágla @ 50m k nÉrsio e rEiaLÉo 21 5A 6952

12215 Ciú dág@ m nbrà <b vrdó ér..-* 3"rml kl.Éísúo ê rclalação 1 289 !5 I 249 45

Nsr !ÀÇÁo s {rÍ^Rt
13.1 ruEuLÂçóEs E coNExóÉs oÉ Pvc

13i í 11,52 691.6039711 Íubo óê PVC Sérb Nomd 6 40m. rb.ÉrÍEto e r§31áç.ão

1312 89712 Tubo de PVC Sétu llo(ro| @ 50nm ían6rento e Gtabçeo 21.50 1T 27 2143 469 35

131 3 49714 'rubo de PVC Sénê NúnalO 100mm, tc"n@renlo e mlãla!âo 33 49 42 33 I 523 38

c\ 7,00 545 33,151314 Jelho PVC .a5o O 40mm, íl]lm,lHto ê ffitàlãçáo

1315 JelrÉ Êryc 90'@ 10omm, n rÉmaúo e 
'nÊrabçào \É,oo 1A 42 110 52

1316 JcltD Pvc so. m anêi 4omm x 1 ,(", tlrcmer[o e rnstáIâçáo I,o.\ 600 758

76 ô269A2i Juí'çâo P^/C esgÊto 50mm x 40mD idt@rEno e nsraLçâo ô00il 12.17

1318 I I u.*., 23 54 2916-út{áo PVC 6gdo 1mm x SOhm to lErãno e mEã{áo

131S H* 27,9êJui!ão Ê'VC smpl6 1@m x 1(l0m, lürÉíÍsÍo ê cralâf.ào

13110 49452 CUM dÍh PVC tts! O 100mm kíÉEro ê rBtabçâô 2319 29 31

13111 CUM drta PVC 90p @ aom íoírE Bro ê ,Etar.têo a,r 2

cÀ,xÁs E ÁcEssóRtos

13 2',l CaiE SiÍ.nêdã 15Ox15OóOhm 39 01 295 36

1322 CáE dê n6p€!àô ffi ar*eÉ 6o:óOi6(km 510,31 1 A2A 02

1323 Ralo S@ PVC ígido 100mm t lomm Íd€ÚBto ê Elálação 600 56,ê2

1324 TmaMlde vaíiaçào sée l.ldmal@ 5omh Í(rel6lô e nslalaÉo am 7,75 930

I

PLANILHAS sÃo RAtMUNoo

I

I

1218

90375

2@ 63 22

31 46

cPiJ . @6 1 020 05

176,70

I



Ot .r Prolrb P.ddo ÊlO€ - Orr.dd cob.rh cú v.tliari,o - orçao 2Z,V cm Ue6
O.b.rê p..§o: OEZEilBiOlzOít cm ó.rom.§ao

PO\TOADO a^O i^llalrtoo NO 5r,l$C|"lo (rC S^O gEÊl{^iOO

Plf,llha orÉlÚrúrL

Fu .FoLHÀN'

PROCES

MODALI

VISTO:

>U

DADE

cóorco o€scitçÂo Dos s€Rvlço3

1325 síllo F,vc bpo copo 1 'x 1 l{", t Eirstto e m6ráb{ão 8C0 14 85 1817 r5016

1426 99620 vállulâ de relenÍâó p6É lavztótu o 1", fô.ÉnBto ê GlaraÉo 3C0 110 03

smldoie m ràaÊÉ g 1,5ôê,mm 1ao 2 414 39

1328 93052 I 541,02 1 993 57F6e 6ópí€ o 1,mí,15m 1 994 57

10 365,e1

DRCtr^oêi oÊ AouÀs Pr.uvtÀrg

Canaleta de aN€nam 6m trdÕ êm ,a @, (m mp€Ím€bl u ant€ na argamss 216,58 27374 20 916 79

142 Gellra dê ffiêto 4ox500x1000mm, iôtuÍMtô e insrãâÉo 56 89 71,91 5?5 24

Bnta n' 2 pá6 cdnho 6â9@, iolErremo e áseniamênlo 137 97 04 18146

21.373,53

15 LouÇ s, acEssóR os E taEÍ ts
151 60?1 A&ta SanrtáE Coí1ErciDl ú lcrrça tíam, Itll@lBiD e rdÂlaçâo .t3,57

99635 VáMlb .b .Lâ.áAa í X" lM egÉtD e @bdBío crúédô, kffinBto e nslalarào 21A',l',1 1 653 A2

36901 C!b6 <b mb(nr @l m lorça b.aE ídÉrEnlo ê Gtala{áo 600 10382 131,24

La€lôrc Peqlfr Ra6é/lzv d B.a@Gell óóOoL915 O€CÁ @ €qú@lá{e 2CO

15 5 ctl.tE H€êM cqn Íegi§tú e deíi'/d!áô ú.rÉ lzy côd€o 1944 c37, o€cÀ @ e$Érêrre 2.00 37 A3

15 6 36906 Í()c6 p6€ la\ató.t' de É bi@ tdE lzy, ódEp 1193 C37 D€CA @ equMddúe 800 ,r3 85 55.í3

157 2@ 42 31Íffi6 de pareíê e @ ger pdá iÍtl.n @ tarq@ rooemerto e ÍEraEção

158 9535 clMió Mdi üd€ (s dê§\Édoí @á dút6 eiéllE3, LOREiIZETn @ eqiálqlê 6m 69,la a7 a3

159 PápelsE íEtál€ tÍtE lzy .ódiro 2020 C37 OECA d eqwâleÍte,lollÉútno ê fttdáç 600 37 95 241 A2

1510 O6tens TÉtÉ LnrÉ ExêileÉ, ódiro 7007, Merhd.m.Í6 @ equ@lenre 60 57 76 57 306.24

15ll Sêbo.asrá LDhá EEllsê. códrgo 7009, Melho@menl6 e equ@l te 37 06

5.231,74

st6ÍE Â oE pioÍEçÀo coxÍiÂ |lcâacto
161 72553 2m 198.70 251 18 502,36Eniôrd ms {aBc) 4rs, tureilBro e lnsahÉo

162 9759s Luhná@ dê enÉí!êrcra 30 LED, fo.n@rEilo e GialaÉo 2,@ 52 54 105.06

Phe dê sElzlçao m PVC tidum(rcfltê Sâldã úq êmsgérc€' 200 26 0A 32 97

17 rNsÍA!ÀçÀo ELÉrruca - ?2ov

17.1 cE ÍRo oE DtsÍRlBUlçÃo
.aa 235 70 297 95 297 95ouâdo de <àslrlburção dê esga pâ6 r2 (htuirdB lcÍrrnEto e rErará(êo

1712 T413115 Ouado de d$'iÉo de gsgla pâ.ê 24 (knfidB lúÉrE ro ê cLlàçâo
97 A3c357§ auãdrc d. i*rçlô pádáÕ paÊJti. t].Éffilo e rÉ.t ç& 97 A3

15 03 105 56oqunld rdnEnágíétiô n§Ép<rd 104 fo.tEísío e GtalaÉo 7 LiC 11 93

15 0817'15 Dgunrd têrnÊÍEg.ÉtÉ múFÍ'orar 204 to]@,sío ê ndá@o 500

s00 11 93 124 64171 6 O€lunld lefiEírágrÉl@ nuFpola 25Â, ÍoíErlÚto e rÉlálâçáo

20c 105 39 133 22Oqurúd ts.tMágnÉt@ rnpokÍ 1mA tuÉmerno e insbÉo
1,00 306 5a 387 55 347 551718 Dgunlq rqrm'agnét@ tnpolar 1504, ltrcFúto e rnsrabçêo

397 4AoÉlcírc <,e prDiêçêo út a st6 dê tmsáo 4olÁl350v, í(,1BlBlo e rctda(êo 400 7861

17.2 ELErnôDUros E ÁcEssóRbs

2a 00 5,15 142 2A1T 21 Ele{rodúo PvC ílexÍ!Él mga<ro éqça('o@ 25mm lbrurreôlo ê rôslalaçáo

18.00 6.61 a36 150 481T 22 91856 Elêrrodrno Pvc nqí€ldugado efúçado o 32m6, toÍÉmslo e rBialaçáo

11 02 13 9317 23 Er€tGrúo F /c ígldo G.ávêl o,ahm, lir@imeôlo ê úslâláçâo

22 A2 28,85 2 365 70Eretíodúo de aço gEn?nÉãdo o 2smm, tlreiÍMto ê n6rabção

1300 36 05 592 4117 25 95751 EreirDduto de â!o ga[.Eado o 32mm, fô.ÉrlHlo e Dcaração

331317 26 €rerrcddo dê açr ga[4niado @,lonm, flrciómto ê .BlrlaÉo
50ô 27 2a r36 251T 2? 95795 co.Éule(ê % em IEE de ôlumÍnD tundú) lpo Í íolÉrffitô ê rEtalôção

169r 21.3417 2E Cdúulête %' êln ligâ & alumrnk) tundalo lipo Ll- t'ffitrErto e .#(âô /,'--\
21 6917 29 cdrduláê %' m liÍF dê âhhtnb turx& qD TA, it)lrEirsÍô ê úrstârÊçáo \

20 31 2567 25 671T 214 coduláe z' m lga (b almlm firxldo Fo ,"t EiEíBro 
" 
nogça" '--Zí 1m

503 ?51 5011211 ÂbràçãêrÉ me{árÉ tpo D dê % t tffito e !ÍElalãçào tt
11 2't2 ÂbBÍadeG retár@ fpo D <h 1" It.lEm6to e rÉalaçào t/

34 3211213 ab.açá<,êi6 retátEa tpo o de 1 ,.', 6.ÉÉÍ0 e n§râláeo Y 679 354

15 00 0,78Bwha e aruda de aç. gEllarzado 7.- tutEísiô e irÉâhçpo

&ehá e aíÉra de alo OalraÍEado 1 , fdllecffiÍo ê ,nsl#çâ. 2Aa 340

33017 216 A€tÉ e ârud* a§o gEllunza.,o 1X' tÉlBlo e rÉlàlô{âo

17 217 Le de ísro gal6nEado z tu Émmto e GtabÍáo 15 01) 1214 15 35

49,6217 218 L@ óe bÉ gâNênÉado 1", torÉiffiro e ú§rabçâô 2C0

rII

IIII

JE

PLANILHÀS SÀO RÂIMUNOO

I

lta

143

17510 ni3Ál
175 66

526 93

lro

§5750

190

230 ?5

T-



PM ' Fljr-

PROCESSO

MODALIDAOÉ

VISTO:

4l Nc

§
ot .: àol.!o t diaô FraoE - os*lE coü..ü cm yúlratlo - o!çao ,2ov co.tr àroêo.

Dút d. p..ço: DEaELgRO/2oí t .ôrn rt sE çao

Fô\ro Do l/lo iÀrauMro t{o ruNt(iFto DE !Áo ECFrÀit o
Pholln Oíçamàrtirú

BOt

IÍEM cóDlco oercRrÇÀo oos sÊnvrcos utl val-oi (il)

17 219 92ôô2 Le de G@ oalvan!á 1 ,4', treiffirto ê úÉtát.(áo r0c 20 36 214 31 26 37

17220 92463 CaE de FÉssgn de êno Mnaóa 4? íre.6io e '6taE€o
16 0i 7a2 154 24

11 2 2'l câ@ ê pGqú GtogdEt ztll'« ctrp6 9É*ún2ádá. iffiicro . ír§3táÉo 7C!

CABOS E FIOS CONOUÍORES

17 31 91926 Câbo óe @b|É llêrlvêl Éda.k], se{áo dê 2,5md srnrahátu 45o75ov 190.00 2.31 292
17 32 91924 Cabo de cot e fleivel Édado, seçáo de 4mrf anl'4hãma 45O750y 820 00 376 4.75 3 495,00

1733 Câbo de 6bÍe nexí€l 6dâdo, seçáo ê 16mna anlr{hàma 45O,75OV 230,02

1134 92985 cabo de @bÍe llexíEl rsôie.,o. sêÉô é 35frÍn3 âdr4namà 45o?5ov 41,00 x5a 26,1,2 1 066,82

rLrrMllrÀÇÀo, ÍoMAoas Ê rNtÊRRUpÍoREs

92000 Iomada unrer€êr 2F4Í l0Â/?50v coín elpoíê e É§ ÍorÍ'êcim.{o ê iÉtâh§lo

17 42 112001 ÍdrÉdã unÉ§ál 2F4Í 20^/25Ov (m epqte e pla€ íoíÉnsio ê irslzb!ào 100 1963 24 a1 24 31

91953 rnimÉd !mpr6 1 te.ra 10Á/25ov cô.n §uporte e de ídÉffito e rErâbÍâo 700 16 89 21,35

97617 LumáÉ 1!lOW (b 6óõrepú cdhpiete, rxÍtedíEítlo e nddaeo 37 30

LumrÉ6 r40w ê $tJ.epo. dÍpE{â hrÉnHlo ê rÉlala$o 6m 163 77 m1,o2

7333116
Lumná@ de alumlrc pãE quadE Fd6po.l@, Íeíelú 1 7 m gEdí aEmado e t6* €ulo

20.00
pa@ lâmpadâ dê luz m6ta 5o0w; ÍüErErno e

53.53 1 353 40

18 oÉ (SPDÁ)

181 96986
atêmrenro dnd.ro ú háê bpo copoerErd 7. Y2,4om, rnde 6iE, dre.rd e €bo
(lê cob.ê .u 25,ürii 6(!E|Élo e iBtaàçáo

57 66 i2 a9 510 23

162 Cddodha de cour nu 35mrf tr,Ensno e mlãlâçâô 39 20 33 05 1 637 7A

143 Cqd.âlh..b cotríê nu 5omÍrÉ, ÍqneqEto e 6taLção 12ô 32 5319 6 713 96

93004 Elê(tdúo.b Pvc r19óo o ítnm, ftiíÉiBío ê r^Êtâlaçáo 2100 902 239 40

1e 9ERV|ÇOS COi|PIEMÊNT RES

19l
1911 Ba@d. m q6ô o dM âídoínhà e§oê!6 2cm 2.50 267.41 345 03

1912 CsNnto 6tn u€l melál@ paÉ tabdê & bâsquelê Elu§iÉ t&6 r00 3214.21 4 06.4,35

1913 couPosrÇÀo Cdwrro neláL@ <,ê trlE pé.á ndÉ|, ind4Áú E<,É§ 2 307 0a 2 916 3a 2 916 3A

Csluntô íElâ16 PaÉ rêóe <rê rcld 994 76 1 262 53 1 262 53

1915 l!3aa có.ôrÉ6 m pêós fttá16 pêE EmF6s de a'@ íô.Émenlo e Gtatação 9& 63,á7 31136

a
241 úmpeza gêÉl de q@d6 pdêportE 676,67 055

5A9.ArA.e6

PLANLLTiÂs sÂo RAtMUNDo 5/5

1.49 45

'1242,12



O!..: E.to P.na. ÍiroE ' q.dó.ddt. .ú v.darb, qíto 27 0V ( m t&.6

D.t. d. rrço: DÉzlM*o/2org ( ú d.l6ã§,o

PM .FOLHÀNO

PROCESSO Cr: so) o
MODALIDADE

VISTO:

oÇ

(,t - Oo5 pà. p.d.trIú p|...Ê4.údôôr.L .* r.t , .Bt.do. ú ..t.d.r &.lr.ri., ..t. .rti .Í.ry. t. D

coMPost co aí{^LÍnaÂ

aPU.004 C.r.dtrr6in & !úú, ..!.Glh.h X,od.,lcBlÍ. o.rd.5Íao

@MFrlsrçloArALín(A

coMtost çIo st NTÊÍt(Â

1379 0 MEI{TO PofttÁr,lo COMPOSTO c, 0.32

3671 lunÍÂpLrsTr cÀo6 Dt tat,rarâo prn^ pr50s. coÂ o NzÀ 17 x t MM (ÂLTUFA x Esptssl.rÂâ
.t2I 6 MNIlH'y' GRÁN'y'PEDRISCO OU ÁGRÉGIDO TM MÁÂMOR€/ 6ÂÂNIÍO/ qU'ÂT2O E CâTC'ÂIO, PRETO, CINZA PÁT I] ÀOU BR'NCO

7351 RtSrt{^ Áait Lt cÂ BASI Á6uÂ- aoR B8Á,tcÀ

É6lrMo oÀ (oi/'oarfIo
tqutplÀaÉNTo MÀo.oÊo8aÀ MÂÍERra sEnv ços

2,3: 20,61 1a,72 cl),m

!

2.m

0,53

0.36

21,t9

ta,l5

Ml(!Dl.oü
8t!16 SEiltnÍE @M ENClA6 0! aOMPttMÉttrÁAEs

Mllttrat
a52 CÀ)(À D',ÀGrJ^ Fr 8ÀÀV oio 3,0@ LlÍiOS

üsuMoD^@n oíçIo
EoutPÁ rÉt{Ío Mro-oÉo§

0,00 t,lt

cuttorrí{[
30, ?7

ctrsrotdr^r
80,2.)

UND

qto
0,10

oJtto uívr at storot (

1013,91 1013,91

Ou.q, Cúo Srcró l!0r11101106rú, ldlx.ln. o.küÍ!o

cÃ1.0@ c.l..hlQ.ç&.rn.l,erh@r6o.6o.m

Àtti^t
1171 ptSo ÍÁTl t D tiEo o'lÁt t o É at f,rA aM coNcÀEto co! oí oo, p,,Dtfl ct ÉnrEs v suÀ s, otMENsôcs 3oÉo(Àt, Ápt I ctDo coM rn6,l

ü!urúo o^ cclloar Co
€qUIPÁÂ1IN,O IVÀO.DE"O83À MATEiIA SERV, TCÀCÉIRO

o,lD o,0o 8o.r? o,iD

H

uno

MATtiÁt
a2t7 aÀxÀsrÊollrol EM P\G r5o x 150 x 50 MM, «)M larpa.Íc^ [ÂaarfNÍo tÂ,lt@, Ál@5 ou srMl (la

i.SUiúO 0A COtv'O6t (IO
Eautpatlr[irÍo Mro.o[-oar M^TÉiJ{ sERv, tÉRaíio

0,q, o,0o i9,0r 0,@

1014,91

coÀrrostçlo axat Ínar

coMPost çÁo ÂxaLín cÁ

o,m !@,04

or5ÍoroÍ^r
iD.0l

alr5Ío uNrÍ
,9,01

4$3 CAXÂOE rNSPtçlO O,60 X O.60 X O. «r,l
atsuito oa coi/*oit çÀo

EQU IPJÂâ,ITIÍTO

qID alJtTO U r

I

))



ot.:fu.rop.n&I oÉ - qo.dô.d.n. .ú v.ír,áo, oçao 22(ru.6 tÊc6

D.l. d. r..ç o oÊztnrno/2ols ( ú d.bDEç:o

coMPo§r çÃo srí,lTÉÍ cÂ

103,17 0,00

PM .FOLHAN"

MODALIDADE

VISTO:

ulD

qíD M

M

trcãr.ô!sdb&Éa5,1ri(

cãJ.0t0 0úà.ll.cG6to/XtrqDrrq,0mn, tft.lntto.harhçao

aro.0l1 ú.. úrlElrglo.n!n clotolõh* t,'S.Là.rnqà.|"

alt -o!r ob..IvoôFu.ça..o*.irrdrl.t í.l6il|t^/350v,tüx.h. o.hdílo

(nr.O1! Cúà/út * qí k. &.trn5hiúddotho!1, írÍrGrn.nlo.lülhato

4952 GXIlrlAmÉ. MOL oÂDA EM CONCiCÍO P,rÂA BOCADE LOm O, to X 1, O X O,OsM

iÊ!UÍr/bO^ @Mr,oslçlO
€OIJIPTô]IÉNIO MÀO.OE-OBÂÀ MÂÍ€flA

0,@ 0.00 sô,t9

0,00 om

Ôn L. d..Lr.r cúi tlt.6 ,t {.r.ot| lntõ..tnr.|r rarn.-

co DULtra EMauttlÍNroÍrpoLL ot 3/a'

qro
56,39 s6,69

MÀr!itÂt
10273 c!i,,l^lÊÍ DÊ oRtN16 tM tM ÂLvtNlÂt À DE TtioLo MÁatço, Dl MtNsôts INTEa{À5 40 x socM, coM ÍrMpa DE coNcfiEro, I Nct ustu

iÉ5uMo oÁ coí\lt9t §tçÃo
ÉqutPÂir[NTo M]lo.oí-o8dÂ MÁÍEru^. sÉfiv. taÊcÉrRo

0,o 0,00 ú3,1, o,o0

coMPoíçÁoanÀLÍnc

coM?o,lçÃoaNÀtírú

coircoí çlo 
^r^LíncÁ

cor\roorçÁo 
^r{Àrína

74,61

tú

qTD alrsrounrr

.ôr,n

o,0o

crErororÀt
L,lt

MÀttiAt
1113, ptLÁoc slna rlr(ro 0 E sEGu RAlolcot'tTM I N(!No to, forot u Mr r{ÉscEl{Iq quroMoÁt .20I l0' ctl, EM Plc .r. MM tl{Tl.cll

Giuiro D^ aoílrrGt co
ÊqutPtarltro Mló-Dt.oDM I\,iÀÍENA sanv, TÉÂcErio

o,tb 0,00 26,@ 0,00

qrD

1,@

(lrro unrr
26,08 26,03

rô,04

utto

MAIEEAT

onst 90a2 D|5POSITI \O OÉ PiOt€çrO @t{li SUitODtÍtNsJbOPS,Ot -aaOV

raa!,aooÂ aoaroor(Io
rourPr tÉNÍo MIo.oÉ.oEÁÂ

0,oo o,00

§r§o unrr
,3,61 78,61

73,61

)

coMsosrçÃoÂnÀrÍna

)

Qto cuslo ulllÍ
16,91

PRoCES§o]2Clct}lS,tl :9*



ot.: fulro p.4lorí{DE . qEdE.ó.n. .6 v.ÍLrb - aqlo rlov . m th.d
D.r. d.í.çc ot2.í!râao/I019 .ú d.9ÉÉ0,o

PIií . IOLHA N"

PR0cEss0

MODALiDADE

VISIO:
coMPosrçÃosrNrÊn(A

EsuÍvro oÀ conapost (Io

0,@ 0,oo 16,91 0,00 L,í

coMPosrçloa Â[ÍÍtcÂ

1r,16 o,@ 17,t4

coMeoíçloan^!ÍncÁ

aFr.ora CoúÀt rC ôí l. d..tumtúr6.&.$ôtÁ, ío.Gh.no.hltao uID

un0aãJ.ort colrluh. ll. d t. !h.Undolüld.th.r4, toüln.'üo. bltlo

MÀÍairÂt
99!2 CONOUIII€ ÉM Âl UMíNIO TI PO TA OT 3/'

Esuirc DA cdl,raosrçIo
ÉourPrÀ,lENÍo MIo-or-oBM

0.@ 0,@

MÀllíÀt"
s93! @NouLCTa Êi,i a u MÍNro Tlpo xaoÉ 3A

ntsuirc oA coirlGrçÂo
EAUtÊrMtl{ÍO MrO.ot.O4Â

0.o o00

1,Cro

c1,Bto uNrÍ

lo,r1 20,3t

OU - 016 
^t 

.í.&. r.tal., rbo 0Ô 
'í 

, ld .ln.ilo.hí.|çto

Cãl - 01, 
^ú.g.rat. 

mltar., *ó O d. r", lmftln.ito. hú.hílo

an -0ll àrlí ..núN.|..to,rl,.nbd,o{', tdfttnfrlo. hd.lç4.

rvarEiAl
!032' lSRlçlDEr RÁ ÉM lçO I tiOX Tt PO D, !/.1, t OnN€O Mti{TO

Ésuirc o^ «)lt"o6l(Io
EqJrPÁMtnÍo Mro-ot-omÀ

q@ 0,00

20,rr o,0o lq11

coí$Po5rçÀo A ALIncÀ

!,9t 0,00 6,ú

coMPosrêoaNA!ÍÍa

0,76 0,00 tD,r0

C1,§o u l,
3,9ô

.U3TOIOÍAL

3,98UN

MAIIiAL
4173 

'Sarç{D 
Ét RÀ EM ÂçO rÍiOX, Tl PO O, 1, FORÍI EO MÉiVÍO

lÍsuÍ\rc D^ coMr6r(lo
EqutPÁMtNTo MIo-oÉ-o83À

0,(, 0,oo

lJN

CITO clrsrc uí{rr o,lTOTOÍAt

)

coMPostçÀoÂÍ{ÂLíTt(Á

)



Oh.r H.ro Pjúlo FílOt - qúdô . ô.í. .ú v.*tárto. o9çto 220! . o bh.6

o.t. d.p..ça oEzrtBo/roú<ú d.s.ãçaô

PM . FOLHÀ NO

MODALIDADE

VISTO:

qrD

a*..gGseh§tS,1al

.oMm$(trosrÍ{ÍÉnü

aPU . otl ôúh. . .d.h & to a.lv.ílàd. t", tm.ln.6o. hir* ao

CrU-olo qth.Íú.lrb.aot lvü!.dolÍ",ioím.ln.nlo.&lça.

9924 B1JCHÁ E Á8ÂlJÉL À OÊ À@ 6Átvll{t,AOO 
'." 

ÊORIIO MEtlÍO Ê I NSTrf,Á(rO
iltuiro DÁ (otralor§t(Io

ÉQIJIPAMINIo MJb.D[.oB8A IÚÀTÊÀIÀI,

0,(E 0.00 0,7a

MÂIIEAL
,aa ÀrcHA E rniuElÂoÊ Áço 6aval{,ÂDo r" FoÂtlto MÉfiÍo E tNsIÀtfro

rtsuiroo^ aqlrorsrçIo
Equrpa\tEl{Ío túlo-oÉ-o* MATlRtÁt

0,00 0,0o 1,5o

coMPost(loÂ alíncÁ

(oMFost çtro ÁNÀtínaÁ

o,0o

qID q'llToUNIT

1,5! 1,í

!1,5o

0nb

M

116 BrraSÀE ÁÂ UttÁOE ÂçO GAVÀlir2ÁOO 1Í, tOnÀ€dM$ITO E INSTAÀ(rO

qr0 c1|lto u l
3,t0

(1l!Í0roTAt
!,!o

))

PRocESS0LoJ§er-935



Ob..: Íd.to à.rao íno[ - qrdô Gó.ír. .ú v.dra.b- qíto rlOV .d ta.6
o.r. d. F..ra DCzcíLÉo/r0r9 .m d.g.a9ao

Fx .FOLHANO

PROCÊS§O

MODÀLIDADE

VISÍO:

coMPog çlo st NrÉTtcÁ

iÍsuMo oÀ con Doíçlo

CnJ.@1 ldrtararz Ow&tó.!ror.6FLt , lcrn.Àtor H.bçao

ariJ. dI2 g.nc.ô.n arnto.h!..n|çt{[l íF.n Ln

6J-@a (d'lúto hrtat ô dr lÉraF.n tlô4 hrú.É.b.

0,ú a,30

MATtflAI
72rO LUMI r,ltrÂ ÂS 2X4oW OE SOSRIPOi COMP! ETA FORXEO ME nTO Ê I STArçrô

Esuirco^ coireo$çlo
EoutPÁMÉNÍo MÃo.oc-oBRA MÁrt0a

0,00 0.00 16!,,

coMFoíçÂoaÍ{ArÍí(

coM?osr(Ào Ál{Á! ín.Â

B,t0

0,00 1ll,r'

ut{0 M

t\a ttitt
0x6[ 10i'59 BA{C,D^EM 6n |rrlo O lrtz^Ál|ooir tHA EsPtSSUnÂ2aM

Élui.o oa ada6lco
ÉouttrMaÍtÍo Mro.ot.om

0,@ 0,00

Olr.dlt adulí úúnrhn.ütoFrlüt Lô bqúr.,lrur,.bt l.

qr0 qJ$o uMt

MAftiAT
7a1t @NruNro $TruTuRÀ MaTarco PAÀTAôat^t 0E Brsou€Ía, rNctustlt tl6E!!s

ir5uír,Eo^ aglroorçIo
EOUTFAiTC ÍO MrO.oE-O8âÀ MATÉirA

0,ú 0,00 321!,21

761,4t

saÂv,Tti(ltno
o(x, ra7,at

@uPosrçÃo^flÀLírr(A

0,00 itlti,ll

coMfo,rçlolrALíÍr(^

2irozo8 0.@ r!{r,6

(ltro ljnll
3115,21

clr3ToTor^l
321r,21

MÀttÉ^t
t0069 conruNÍo META|co oE Txa\,ts pÁÂÂ r uTta, tilctusrvE REoEs

llsuiro oa coMFosr (lo
ÊeulPÂM€Í{fo Mlo-ot oBna

0,(I 0.00

qr0 .IJsIO Uí{II
:30? 03 2107,04

))

(,iJ - or! Cotuno D.r/l.o ÍÉE r.a. d. vú&à.1

co\roosrçlo 
^ri^L 

íÍcÀ

r--+t
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coMPosrçÃo DE BDr (rl

* Para cálculo do BDl, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDt= ll(l+ÂC+S+R+G).|I+OFF(t+t»/{1-t))-1

onde:
AC ADMINISTRAilO CENTRAL

DF DE5PESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

taxâ de seguros

taxa de riscos

tâxâ de garantias

PM . F0Lru', ir.

PR0CES§0

MODALIOADE

VISTO:

Total DF =

o,59%

o,59%

0,40%

0,914Á

0,40%
Total R= 1,77%

rTEM I t%l

Administração central 4,OO%

Total AC = 4,OO%

DF

t IU(RO
6,t6%
6,t60Á

Lucro bruto
Total L =

o,65%
I

4,5trÁ

Pl5

3,O0%

2,50%I55QN

CPRB

coFtNs

Total I = 10,65%

ToÍAt (B[rll = 26At%

DrscRrMrNAÇÃo

DESPE§AS FII{ÂIIICEI RAS

Despesas financeiras

I

ÍRtBlrTos



PiÍ . rillHÂ llo

PROCES§O

MODALIDADE

o

Obra: Projeto Padráo FNDE - Cobertura de quadra grande - 220V - Blocos
unlcípio:

15

6

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PBELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRAS

? FUNDAGOES

4 SUPERESTRUTURA

E SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ESQUADRIAS

7 SISTEMAS DE COBERTURA

I IMPERMEABILIZAÇÃO

q REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇAO)

11 PINTURA

INSTALAÇÓES HIDRÁULICA

13 INSTALA SANIT IA

14 INSTALAÇÔES DE AGUAS PLUVIAIS

LOUÇAS E METAIS

SISTEMA DE PBOTEÇÃO CONTRA I NCtO16

I NSTAúO-ES E LÉT R ICAS ( í 1 OV/22 OV)17

18 SISTEMA DE PHOTEÇÃO CONTRA DES ATMoSFÉR|CAS (SPDA)

19 SE COMPLEMENTARES

20 SERVIÇOS FINAIS

I
I

I

I
I

I
I

ecc

.-..---



PM 'TOLitAN,-
PRocESSo â o.l oo§_oe.9
MODALIDAOE

VISTO:

PLANEJATIENTO

VALOH r H$ % ITEÍ\,I I 2 c

5.1 13,00 0,876/" 100%
5.'l 13,00

12.083,46 2,050/" 1m%
12.083,46

64.318,90 10,90% 80% 20%
51 ./+55,12 12.863,78

88.227,40 14,96% 50% 5V/"
44.113,70 44.113,70

43.2U,82 7,33/.

'1 2.533,17 2,'12/o

1 17.356,46 19,90% 90%
'105.620,81

7.869,52 1,33% 100%
7.869,52

46.448,U

54.338,95 9,21yo

58.500,44 9,9T/"

5.444,87 0,92./"

10.365,91 't ,76"/"

21.673,53 3,67"/"

0,8970

673,38 o,11/0

17.O14,72 2,880/"

9. í 06,37 1,U%

9.859,80 1,67"/"

7-473,67 0,08%

.u7,00 11007" 68.651,58--

--
-

-

5.231 74

2,u% 10,99%

I

I



Pll 'tOLHAN.

PROCESSO

MODALIDADE

VISÍO:

C

2-l 41

1 .046,35

4 5 6

ãvk 50%
21 .622,41

5oYo
6.266,59 6.266,59

1trh
1 1.735,65

5(F/" 50%
23.224,42 23.224,42

50"/" 50%
27.169,48 27.169,48

151o 15% 70v"
8.775,07 8.775,07 40.950,31

5W"50%
2.722,44 2.722,44

50% 50o/o

5.182,96 5.182,96
100%

21.673,53
80Y"

4.185,39
50% 50f/ô

336,69 336,69
5W" 50%

8.507,36 8.507,36
1W/"

9.106,37
100%

9.859,80
100%

473,67

-

- 19,760h 21,98"/o 10,24

\

50.Á

116.589,39
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ODo: ProFto P.drro FttOC - Qúrdrâ coh.b cm vúüario - oD§a. 22Ov c.or !to...
t eà d. F.ço: OEIE Bno/'2ril cdn.râsF..Cto

to\roat o 3^o cuRR tS l,to tf,iiclPb oÉ sIo BEEnÀFrro

PLtrllL oíçu.cúh

PM .FOLHAN'

PR0cESS0-_llLLlx,.,I&q5
MODALIDADE

VISTO:

IÍEM cóDlgo @
SÊRVIçPS Ff,ELlMlrIARES

Plffi de ohra m chafE ê aç. gáúanarq hÉo G@m F<,€.al 10@ 292 5a 36945 3 698 50

1l 1230@ c91 115

5113,@

III

2 flovürExro DC ÍEn 
^PÁi 

FUioÁÇôE3

21 Atm âOlodo m 6he6 .b o,2o m (Ú rdsÉl argrk'ilPlr@ (s'lÉ b6JdÍrc) 27 39 3! 62 5 36t 02

22 93354 Es.ávàÉo mo@r dê v6rôê m qEhs têll€m ecto .o.ia até h= 2,om 57 í0 I 663 36

23 R€leÍo ôp @do de Éh c6 ma@lda oõ€ 36,89 2',1 39 34 62 1 277 '13

s6995 Àle@ @paclãdo man@lrenle eú arquibârcadas 22,50 2? 39 34,62

3 FUf{OACÕES

3.1 CONCRETO AÊÚÂOO - ALOCGS

311 90385 Êstà.a e6er..rá ÉnuállEie (ts,10 m m dse{o fde15 tlp€ (3e amÉ€o) 203 0o 69 0{ 18 075,12

96620 La§D de @reto nâo5rutEl, 6Ê5e€ sqrt 433 91

Ê(ma de íládêiÊ m tád6 prà tunda{óê l:n ÉpímitâíBío 12003 5501 3 346 a9

92793 aÍÍEÉo óê árô ca-50 o 6,3 a 12 smm, úde r!íÉnsíô, di€ dob.à ê úi@Éo k§ 569 7.19 3 924 93

ÂmaÉo (b aço CÂ{0 @ 3,4 a 6 omn rde íolÉrento, dre &üã e 610@{à0 kg 244 45 536

316 csseto adnÉ4,o Í.iG 25MPr ndurúo p€pao, hn9almlo ê sdenshênto 33 51 290 95 367,79 12 324 64

3.2 CONCREÍO ÀRMAOO . VIGAS BÂLONÁMÊS

321 Laíro de órcrcto náÉl(núÉt 6pe*!É scm 2,58 343 26

96542 Fomâ de ÍEdaÉ fr tábúàs pac turdá{õ6, ff rêâpl@iâ,@lo 139.57 55,01 69 5{

323 92793 Ann téo (b â@ ca-50 o 6 3 a 12,5m; i'rd§o It Í'ecdteíto dtê, dob6 ê 616.çá0 kg 569 '7 19 2 801 51

324 92791 anÍÉÉo cb âço ca60 o 3 4 a 6,0m, rtd@ Írereúo, dre dob.ã e @bcaçÊô 137 73 586 1 020 5a

325 C*elo Bo.nÀ6ô IUG 25M ÍncluRrc píeparo, hnçaDmlo e an€íBâherdo 290 95 367.79

coNcR€ro 
^RMÀoo 

. vro^s

Mú'tagn e d6l@ragêm d" Íolm paE,gE, í'adqE srádá ú @âbvêilamáto 126 72 97,39 12 404 62

112 92793 Amaçáo de @ cA'50 o 6,3 a 12 5mm Fd@ rdÉr€rno, 6te &brã e colô.a!ào .424 55 569 3 031,27

127 36 5,86413 92791 afra!áo dê aÍ. ca4o o 3,4 á 6,0m, im{s flreiôeito, dtê, dobG e @loéç3o

corcÍeto Bqnbeado rbk= 25t P. mluindo píep6Íq brsáíE{ô ê áóffire.no 3.52 290,95 367 79 3133,57

1.2 coxcREÍo 
^RltÀoo 

- lÀrEs E PtLÂREs

421 92510 Montagêm e <,êlMtag de tu mádeiÊ úFasada (m Epí(ElamerÍo 155,73 3419 43 22 6 730 65

92793 Amr.Éo dê ãço c^50 o 6 3 â 12,5mm. iicàe lt'.lEôêíto, dte óoÕre ê 6b€Éo 569 1399r98

kg 536 177973anÍÉÉo de .ço CÂ60 6 3,4 a 6 Cknm rÉ@ rúÉrEiio, 6le dob.á e c.bcaçào

422

Va C@@lo Bdnb.âdo Íclc 25MPdi riluindo Fíêpão, lrÍa.Étto ê âdê.EíEalo ?90 95

425 742021 LãF d. cdgelo p.érrloldadã paE lb.re cfi *r.nsÍo 59 á5 75 15

coNcRETO ÂRMADO, ÀROII!À,ICÀDAS E âÀitCOS

Mqtagfr e d6íütragn de to.m, rEdeiE l)mpen6adâ lm epídalamfito 11r A0 43 22

kg 135 39 569 719 973 45432 Annatéo de aç. CÁ§O O 6 3 a 12,5sm; irt§ It ÉÉ o, dtê dobG ê @l@ação

kg 95 93 á86.433 AmÉo de a@ CA{o O 3 4 a 6,0mm: mds Íomemerío, cdte dJbrà e @ktaçáo

2 423 T4concero Bômbê6do ,.k= 25MPa, noruhdo pepaE la.çânBro e 8d€Éftrío 290 95

CONCREÍO ÁRMÂÍ)o. T.Á"'E OE PISO PÀRÂ Q{'ADRÂ

50 3692422 Morlag$ e destmtag@ .,€ ftrnB, íEd*à ffip€ftádá (m .e6ç.o€{amíno t0 a0

9024 3 A5A 99Lagode bína rynpâclêdã ê6p€§rÉ 5trn 33 A3

920 1r 6471045662 Ámâç3o n lêra óe a@ o92 , 15qn nd@ toíEf,Eno e cobâçÉo

Cddero Bombêá<rô l.r= 25MPa: $dutrldo p.€páo, bí'çaíEnio e *í§íEôtô
CONCREIO ÂFMAOO . VERGAS É COIIÍÂÁVÉRêÂS

21 35 936 32vsqa e drtrerqá pré.íE daóâ t*= 20MPa, sêÉo 1or10drt

5 3tsÍEías oE v& ÇÀo vERÍlc L (
5.1

511 10352 130 36cobosó c€óm@ @ntado qr alqaÍlra§ traço 1 7 (otrsio e s@) //
ÀLVENARIÀ DE vEDAÇÀo // ,/

521 259 22 15 933 69ÁlÉmÉ dê wdáÍào lff bi@s e.ârc de a tuG 9x19x19qn @ v.@, #áÉio(m aÍ§6ÍBlâ lr.ço I 2 I (cimeíno, el e a,!€)
'1213293201 EmunhaÍíÊito Íâpsto & arqÉia) oo.n lilolo6 cerâm'cc mry 5 7i€rlgcn 4 x @

(6pesu6 gch), agiaísno @n argE@ traço 1 2 (qmfiIo ê íÉ)
ÂfvEN^RrÂ Efi AnOUIÊ^trc oÂs

II

-r

oEscRçÃo oos sERvrços UT,

I sN P lL^p@ "sr:a c ra'w ol dioçào dê drffi É€Eta

I

315

3 696.29

I

92510

451 | er1e4 27.62 |

L------+-\


