
PM .FOLHANO

PROCÉSSO )
MODALIDADE

VIST0:-.-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERI{ARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

A Prefeitura Municipal de Sáo Bemardo situada na Pçá Bemardo coelho de Almeida
nr 862 - Centro - São Bêrnardo/MA, através da Comissão Permanente de LicitaÇão, instituída
por Portaria do Poder Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2020, lorna público, para
conhecimento dos interessâdos 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, pâra contrataÉo de empresa especializada para construção de
duas quadras escolares uma no povoado Bicuíba e oulra no Povoado Baixa Grande, no
município de São Bemardo/MA descritos no item 1. deste Edital.

O recebimento da documentâÉo dar-se-á no endereço acima, até às 09:00 horas
do dia'19 de março de 2020, quando será dâdo início à abertura dos envelopes de "HabilitaÉo
e Propostas'.

l.Do Objeto:
O objeto da Licitaçáo é a escolha da(s) proposta(s) mâis vent4osa(s) para executar

os serviços de ConstruÉo de duas quadras escolares uma no povoado Bicuíba e outra no
Povoado Baixa Grande, no município de São Bernardo/MA, de acordo eom as planilhas em
anexos.

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: AS

despesas decorrentes da contratação da presente licitaÉo correrão por conta de Rêcursos
próprios.

02 - PODER EXECUTIVO
15 - ORGÃO UNIDADE OO FUNDO DE MANUT. DES, DO ENSINO - FUNDEB FUNDO DE MANUT. DES
DO ENSINO . FUNDEB
12.§1.O42'I1O25,OOO - MANU. CONS. E REFORMA DE UNID, ESC. EM ENSINO FUNDEB
40%
44905'1.00 - Obrâs ê lnstaleçóes

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

3. COND|çÔES DE PARTTCTPAçÃO
3.1- Poderão participar desla LicitaÉo empresas que estejam devidamente cadastradas na
Prefeitura Municipal de SAO BERNARDO e que atendam às condições e, na Íasê de
HabilitaÉo comprovem possuir os requisitos necessários à qualificaÉo, estabelêcidos neste
Edital.

3.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissáo
Permanente de LicitaÉo, situada PÇa Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro - Sáo
Bernardo-Ma, mediante o pagamento de R$ 30,00 ( trinta reais), efetuado através de DAM -
Documento de AnecadaÉo Municipal, na sede da Prefeitura municipai.

4. IMPEDIMENTOS
4.1. E vedada a participaÉo de consórcio de empresas

4.2. É vedada a participação dê pessoa física

.L
L t4

4.3. Náo será habilitada a emprêsa que tenha sido declarada inidônea pela Administraçáo
Pública, Estadual, Municip€l ou Fedêral, ou que osteja cumprindo susp€nsáo do direito dê
licitar ê de contratar com os Orgáos da Administração Públicá Municipal.
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4.4 Não poderão participar da presente licitaÉo as êmpresas das quais servidor do Município
seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado.

4.5 - cuja falência tenha sido decretâda, em concurso de crêdores, em dissolução, em
liquidaçáo e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçào;

5. DATA E LOCAL DE RECEBITIENTO
5.1. Ás 09:00 horas do dia í9 de março de 2020, a Comissão Permânente de Licitação na sala
da Comissão Permanentê dê LicitaÉo, situada Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Cêntro
- São Bernârdo-Ma, sêrão recêbidâs as documentações relativa à habilitaÉo ê proposta, bem
como dará início à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo
feriado ou ponto Íacultativo na data da licitaÉo, será a mesma .ealizada no primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo local e horário.

G.DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA
6.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de
Preços no dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados
ê invioláveis, em cuJa parte êxtema, além da razão social e endereço, estêja escrito):

ENVELOPE No 01 - com as seguintes indicâçoes na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÁO
PÇa Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - SÃO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREÇO no 002/2020- CPL
,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO'

ENVELOPE No 02 - Com as seguintes indicações na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - SAO BERNARDO-Ma
TOMADA DE PREÇO no OO2|2O2}-CPL

.PROPOSTA DE PREÇO'

6.2. 4 - DO CREDENCIAMENTO

6,2.4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital ê na presença da
Presidente da CPL, será realizado o credenciamento do interessado ou seu representante
legal. Para tanto, obrigatoriamente, será nêcêssária a apresêntaÉo dos seguintes
documentos:

6.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da
altêração/aditivo eventual da gêrência da sociêdadê, e demais que se achar pertinente, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente rêgistrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,

no câso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçõês de seus
administradorês, quando o licitante for rêpresentado por pêssoa que estalutariamêntê tenha
poder para tal, comprovando êsta capacidade jurídica;

6.2.4.! ProcuraÉo particular ou carta de cíedenciamento, com íirma reconhecida, podendo
ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelêcendo poderes para rêpresentar o licitante e
a praticar todos os demais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO.

6,2,4.4 - Comprovar o seu enquadramento mmo Microempresa ou EmpÍesa de Pequeno
Porte, mediante apresentaÉo de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da

4.6 - empresas que não tenhâm o CNAE (ClassificaÇão Nacional de Atividades Econômicâs)
compatível com o obleto da licitaÇáo
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lnstrução Normativa n' 103 de 30 dê abril de 2OO7, expedida pelo Departamento Nacional de
Registro de Comércio - DNRC, ex,gidâ somente perâ microempresa e empresa de pêqueno
porte que tenha intenÉo de comprovar sêu enquâdramenlo em um dos dois regimes ou utilizar
e sê beneflciar do tratamento diferenciado e íavorecido na presênte licitação, na Íorma do
disposto na Lei Complementar no 123, de 1411212006.

6,2.4.5 Para fins de confirmaÉo de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia dê traslado dê
pÍocuraçáo por instrumênto público, na hipótese dê representação por meio de prepostos;

6.2.4,6- O representante da licitânte presente à sessão deverá entregar a Presidente da CPL o
documento de credenciamento iuntamente com â respectiva cédula de identidade ou
êquivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a declâraÉo de atendimento aos
rêquisitos de habilitaçáo, em separado dos envelopes "Proposta de Preços'e "Documentos de
Habilitaçáo".

6.2,4,7 - Os documentos necessários ao crêdenciamento poderão ser apresentados em
original, os quais ferão pârte do processo licitatório, por qualqueÍ processo de ópia desde que
autenticada por cartório competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive a
Presidente da CPL no deconer da sessão de licitaÉo, ou publicaÉo em óígão da imprensa
oficial, observados sempre os respectivos pÍazos de validade;

6.2.4.8 - A cada licitantê que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifêstar êm nome do íepresentâdo, desde que autorizado por documento dê
habilitaÉo legal, vedada à participação de qualquer interessado representando mais de um
licitante.

6.2.4.9 - A não apresentaÉo ou incorrêÉo de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessáo, inviabilizará
a participaÉo do (s) licitante (s) no certame. Nêste caso, o (s) portador (es) dos envêlopes
poderá (ão) âssistar âpenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou Íazer
qualquer observaÉo em ata ou mesmo de sê manifeslar ou interferir no desenvolvimento dos
trabalhos, ressaltando que quando a documentaÉo de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 oLr 2],, o rêspedivo envelope será entregue ao licitante
que estará aLÍtorizado a abi-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documenlo se encontra no rêcinto, com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.í0 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessáo
até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena dê
decadência do direito ao recuÍso

6.2.4.í1 - Após o credenciamento, a PÍesidente da CPL declarará a abertura da sessão e não
mais serão admitidos novos proponentes.

6.2.4,12 - Crêdencial de representante do licitanle com a respectiva qualificaÉo civil, junto a
Comissáo Permanentê de LicitaÉo - CPL, a ser entregue separadamente.

6.3 . DA HABILITAçÃO DOS LICITANTES

6.3.1- A DocumentâÉo de HabilitaÉo deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope
devidamente fechado e rubricado no íecho.

6.3.2- A participâção no presente procedimento licitatório requer a apresentaÉo de toda a
documentaÉo comprobatória da nêcÊssária qualiÍicaÉo no que se refere à:

a) Píova de lnscÍição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);
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c) Prova de Regularidade perâ com âs Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da leii
c.1.) faz parte da prova de rêgularidade para com a Fazenda Federal:
o Certidão Conjunta dê Tributos Fêdêrais ê quanto à Divida Ativa da Uniáo.

c.zl Íaz parte da prova de Íêgularidade para com a Fazenda Estadual:
. Certidão Negâtiva de lnscriÉo na Divida Ativa.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipat
. Certidão quanto à Divida Ativa do Município
o Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
o Alvará de LocâlizaÉo e Funcionamento;

d) CRF - CertiÍicado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentaÉo dâ
proposta.

c) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, êm cumprimento à Lei
12.4É,Olmí81 e à Resolução Administrativa n" 1.47012O181, expedido pelo portal do Tribunal
Superior do Trabalho, www.tst.jus. bÍ/certidao, atualizado o art.29, V da Lêi 8.666/93.

6.4 QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA:

a) Comprovação de aptidáo para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis
em câracterísticas com o obieto da licitaÉo, mediante a apresentâÉo de atestados fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, reconhecidamente idôneas e reconhecida
firms êm do al€stante, ê acompsnhados d€ contrelo € note Íiscel.;

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

c) QualiÍicação técnico profissional - mmprovação da licitante de possuir em sêu corpo
técnico profissional (is) de nível superior ou outro (s) reconhecido pêlo CREA ou CAU, detentor
(es) de atestados (s) de responsabilidade tecnica devidamente registrado no CREA ou no CAU
da região onde os seNiços foram executados, acompanhados das respectivas certidões de
acervo técnico - CAT, que comprove (m) ter o proÍissional executado para órgão ou entidadês
da AdministraÉo pública, ou ainda, para êmpresa privada, serviços (s) compatível (is) com os
serviÇos objetos desta TOMADA DE PREÇO.

c1) A comprovaÉo do vínculo de íará mediante certidôes do CREA ou CAU devidamente
atualizados.

c2) Quando se tratar dê sócio da empresa licilante, tal comprovação será ferta através do Ato
Constitutivo dâ empresa ou Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados.

c3) E vedada a indicaçáo de um mesmo responúvel tecnico por mais de uma êmpresa
proponente, fato este que inabilitaÍá todas as envolvidas.

c4) Os proÍssionais indicados pela licitante para fins de comprovação para capacitaçáo
técnico-proíssional de que trata este item deveráo participar da obÍa ou serviços objeto da
licitaÉo, admitindo-se a substituiÉo por profissionais de experiência equivalente ou superior,
dêsde que aprovada pela administraÉo.

.---..--

b) Prova de inscriçâo no Cadastro de Contribuintes Fedêral, Estaduel ê Municipal, se houver
relativo ou sede da licitante, pertinente âo seu ramo de atividade e compatívêl com o objeto da
licitação;
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d) DeclaraÉo formal e expressa da licitante, indicando um coordenador como
responsável técnico (profissionâl de nívêl superior devidamente reconhecido pelo CREA), que
se responsabilizará pela execuçáo dos serviços. Devendo este fazer parte do quadro
permanente da êmpresa, ao tempo do início do contrato.

ê). Declaragão em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitantê,
assegurando a inexistência de fato supervenientê impeditivo de sua habllitaÉo na forma do §
20 do artigo 32 de Lei n." 8.ffi/93, devidamente identiÍicados nos termos do modelo do Anexo
lll deste Edital.

f). DeclaraÉo de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze ânos, de conformidade com o disposto no aft. 27, inciso V, da Lei
n'8.666/93.

6.5 QUALTFTCAçÃO eCOuÔUICO-FTNANCETRA:

a) Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício social, .iá

exigíveis e apresentados na Íorma da lei, que comprovem a boa situaçáo financeira da
empresa, vedada a sua substituiÉo por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encenados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

a.1) Serão considerados aceitos como na Íorma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
. Publicados em Diário OÍcial; ou
o Publicados em jornal de grande circulação; ou
. PoÍ Íotoópia registrâdâ ou autenticada na Junta CoÍnercial da sêde ou domicílio
do licitante; ou
o Por ópia do Liwo Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramenlo: ou
o Por Sistema Público de EscrituraÉo Digital - SPED perante â Sêcretaria da
Receita Federal do Brasal acompanhado do Recibo de Entrega;

a.'t.í) O balanço patÍimonial e as demonstraçôes mntábeis dêvêrão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regaonal de Contabilidade.
OBS: A licitante deve apresêntar junto ao balanço o Certificado de Regularidade do
Proírssional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validade.

e.2l A boa sjtuação financeira será avaliada pelos lndices dê Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que dêverão apresenlar o valor
mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicaçáo das seguintes fórmulas:

LG = ativo circulante + realizávêl a lonoo orazo

SG=

Passivo circulante + exigívêl a longo prazo

ativo total
Passivo circulante +exigível a longo prazo

ativo circulanteLC=

I

I

I

(
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Passivo circulante

a.2.1) As fórmulas deveráo estaÍ devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado
ao balanÇo;

a.3l Se necessária a atualização do balanço patrimonial e do capital social, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o mêmoriâl de cálculo
correspondentê.

b) ComprovaÉo de Patrimônio Líquido igual ou superior a 1Oo/o (dez por cento) do valor
estimado da contratação.

c) Certidão negativa de Íalência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos
envelopes, quando não vier expÍesso o prazo de velidade.

c.1) As licitantes deverão apresentar, juntamente c,om as certidões negativas exigidâs,
declaraÉo passada pelo Fórum Judicial dê sua sêdê, indicando quais os Cartórios ou
Ofícios de RegistÍos que controlam a distribuiÉo de falência e concordata, salvo se vier
expresso na certidão.

6.6 Os docum€ntos exigidos &verão ser legíveis e @erão ser epresentedos no oíiginal
ou por qualquer processo de ópia previamente autenticada poÍ Cartório competente ou por
servidor da Comissâo Permanente de LacitaÉo - CPL, mediante a apresentação do
documento original, ou ainda por publicaÉo em órgão de lmprensa OÍicial.

6.7 A autenticaÉo por servidor da Comissão PeÍmanente 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 8h às 12h.

6.8 Pâra a habilitaÉo, as ME e EPP deveráo apresentar toda a documêntaÉo exigida que
sêrá devidamenle conferida pela Comissão. Havendo alguma restriÉo na comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial conesponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentaÉo.

6.9 SituaÉo e Visita Ao Local da Obra

6.9.1 Os licitantes deverão visitar o local onde serão realizados os serviços, para quê sejâm
ve[iíicadas suas condiçóes, e apresentar ao Representante do da secretaria de
AdministraÉo do município de São Bemardo do Merânhão - Ma., a declaraÉo de
visita conforme modelo no Anexo 1, para que a visita seja atestada. A visita sêrá
acompanhada pelo êngenheiro da Prefeitura, ate 48 hs antês do c€rtame com o Sr,
Roberto Leite - marcar visita através do teleÍone: 98 9 a329 - 2327

6.9.2 Declaração de que tal visita foi efetivada deverá ser anexada à documentação de
habilitaçáo da empresa, conforme modelo no Anexo lll, e a não apresentaÇão da
mesma é motivo súciente para a desclassiÍicação da empresa.

6.10 DA DOCUMENTAçÃO PARA rNiCtO DA EXECUçÃO DOS SERV|ÇOS

No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar ópias autenticadas em cartório ou cópias simples

Ptí I
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acompanhadas dos originais dos seguintes documentos, enquanto condiçáo para a emissão da
Ordem de Serviço e para o efetivo início das atividades:

a) Comprovante de presteçáo da Gerantiâ de êxecuÇáo

b) Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART registrada no CREA, refêrente aos serviços
de engenharia contratedos, constando como Responsável Tecnico o proÍissional indicado na
DocumentaÉo dê HabilitaÉo;
c) CEI - Matrícula da obra no INSS;

d Licenças Ambiêntais necessárias pârâ a êxêcuçáo dos serviços, quando for o câso, em
cumprimento à legislaçáo ambiental federal, estadual e municipal vlgentes

Após a análise e aprovaçáo dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá
iniciar a emissão de Ordêns de Serviço.

O Cronognama Físico-Finenceiro @erá ser revisto o ajustado, modiant€ aproveÉo das
partes.

6.1í. DA GARANTIA DE EXECUçÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestaÉo de garantia de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total dos serviços, obseÍvado o pÍazo de até 5 (cinco) dias consecutivos,
após a assinatura do Contrato, mediante a opÉo por uma das sêguintes modalidades,
conforme disposto no art. 56 da Lei Fedêral no 8.666/1993:

a) cauÉo em dinheiro;

b) títulos da dÍvida pública;

c) seguro-garantia; ou

d) fiança bancária.

O prazo para apresêntaçáo da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério do
CONTRATANTE,

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, dêverá abranger o período
de execução dos serviços meses.

A garantia em dinheiro deverá ser depositada êm banco oficial, em conta especíÍica com
correÉo monetária a ser informada pela AdministraÉo, em Íavor do CONTRATANTE.

A garantia em Títulos da Dívida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centÍalizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avâliados pelos seus valores econÔmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

A garantia na modalidade seguro{arantia deverá ser feita mediante entrega da competente
apólicê emitida por entidade em funcionamento no país, êm nome do Município de São
Bernardo, cobrindo o risco de quebra do Contrato.

Ptí .FOLHAN'

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do
Contrato por descumprimento ou cumprimento inegular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos le ll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/1993.

RD€
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BPO

A garantia na modelidade Íiança banúria deverá ser fomecida por um banco localizado no
Brasil, mm cláusula de atuelizeÉo financeira, de imprescÍitibilidade, de inalienabilidade e de
inevogabilidade.

O número do Contrato Administrativo deverá constaí dos instrumêntos de garantia ou seguro a
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

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

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

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Íiscalizaçao à CONTRATADA;

d) obrigaçóes trabalhistas, fiscais ê previdenciárias de qualguer naturêza, não adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria

O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital da
TOMADA DE PREÇO e das cláusulas contratuais.

O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prquízos e/ou aplicar sanqoes à CONTRATADA.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigaçâo,
a CONTRATADA obriga-se a fazet a respectiva reposiÉo no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento da respectiva Notificaçáo.

No caso de alteraÉo do valor do Contrato ou prorrogaÉo de sua vigência, a garantia deverá
ser ajustada à nova situaÉo ou renovada, sêguindo os mesmos parâmetros determinados
nesta Cláusula, observado o prazo de ate 5 (cinco) dias úeis, contado da data de assinatura
do respeclivo Termo Aditivo.

A garantia será restituída êm 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigaçÕes contratuais
dêvidamente atestadas pela Comissão de FiscalizaÉo, quando do recebimento deÍinitivo dos
serviços.

Será consideradâ êxtinta a garantia:

a) com a devoluÉo da apólice, carta Íança ou autoízação para o levantamento de
importâncias dêpositadas em dinheiro a título de garantia, acompânhada de declaraÉo do
CONTRATANTE, mediante termo ciro.rnstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cláusulas do Contrato;

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do Contrato, caso a Comissão de
Fiscalizaçáo não comunique a ocorrência de sanistros, quando o prazo será ampliâdo, nos
termos da comunicâção.

O CONTRATANTE não executará a gârantia na ocorrência de umâ ou mais das seguintes
hipôteses:

a) caso fortuito ou força meior;
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b) alteraÉo, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigaÉes contratuais;

c) descumprimento das obrigaÉes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fâtos
praticados pela AdministraÉo;
d) atos ilícitos dolosos praticados por sorvidorês da AdministraÇão.

6.12 DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional (identiÍicar o nome,
proÍissão e no da identidade pÍoÍlssional), indicado na DocumentaÉo de HabilitaÉo da
CONTRATADA, que deverá constar na AnotaÉo de Responsabilidade Técnicâ - ART
registrada no CREA, reÍeÍente aos serviços de engenharia contratados.

A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este proÍissional realize pessoal e diretamente â
coordenaÉo e acompânhamento dos serviços objeto do Contrâto.

A substituiÉo do proÍissional, durante a execuÉo do Contrato, será admitida

a) nos casos excepcionaas em que se justiÍiquem motivo superveniente fora do controle
razoável da empresa, caso fortuito ou de íorç€ maior, regularmente comprovados e aceitos
pela Administração;

b) a qualquer tempo, nos c€rsos em que a AdministraÉo julgar que a atuaÉo, permanência ou
comportamento do proÍissronal seia preiudicial ao bom ândemento dos serviços,
inconvenientes ou insetisfatórios à disciplina da repartiÉo ou ão interesse públicr, mediânte
solicitaÉo por escrito com as necêssárias juslmcativas.

A CONTRATADA deverá apresentar cuníoilo de outro proÍissional com qualiÍicações
equivalentes ou superiores.

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

6.í3. Proposta de Preços; O envelope no 02 deverá conter 01 (uma) via em original ,

proposta datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa,
devidamente datada e assineda, com o seguinte conteúdo:
o Razão social, sôd6 s número da inscriÉo do CNPJ do licitante;
o Prazo de validade da proposta, que não podêrá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados dâ data da abertura da proposta.

6.13.1 - A proposta, uma vez aberla, vinculará o liotante, obrigando-a a executar os serviços
cotados, caso lhe seja adjudicado o obieto da licitação.

6.13.2 - Pedidos de retiÍicaÉo, por engano no prêço ou especiÍicaÉo do objeto da licitação,
somenle sêrão aceitos antes de abertas as propostas, não sendo admitida a simples oferta de
desconto ou aumento de preços.

6.13.3 - Não serão consideradas as pÍopostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas
que contiverem rasuras, emendas, borrÕes ou entrelinhas em suas partes essenciais de modo
a enseiar dubiedade, principalmente em relaÉo a valores.

6.13.4 - Constatada declaraçáo ou documentaÉo falsa, após inspeçao pela CPL, a licitante
será inabilitada ou desclassiÍicada, conforme o câso, sem prejuízo de outras penalidades.

t4
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7 - DO DTRETTO DE PET|çÃO

7.1 - No prazo de ate 05 (cinco) dias úteis antes da data Íixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar este instrumento convocatório, cu.ia petição
deverá ser dirigida a prêsidente da CPL;

7.1.1 - cÉ'beÍá a presidente da CPL decidir sobre a petiçáo no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas:

7.í.2 - acolhida a petiÉo contra o ato @nvocatório, será designada nova data para a
realizaçáo do certame:

7.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante podêrá maniÍestar imêdiata e
motivadamente a intenÉo de reconer, com registro em ata da síntese das suas razões,
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) diâs úteis para a aprêsentaçáo das razôes do
recurso, podendo .iuntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados paÍe
apresentar cutra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;

7.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade
superior, Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL, o qual poderá reconsiderar
sua decisáo, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhalo (s) à autoridade superior,
d€vidamente informado, para apreciaÉo e d6cisáo, no m€smo prezo;

7.4 - o acolhimento de recuÍso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
eproveitamento;

7.5 - decididos os rêcursos ê constatada a rêgularidade dos atos procedimentâis, a autoridade
competente homologará o resultado da licitaÉo, e aulorizará, respêitada a ordêm de
classiÍicáÉo e a quantidade de fornecedores.

7.6 - a falta de manifestaÉo imêdiata e motivada do (s) licitente (s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicâção do objeto da licitaÉo pela Presidente da CPL
ao vencedor;

8. Do Julgamento
8.'1. Habilitação
8.1.1. O julgamento inicier-se-á com abertuÍa dos envelopes no 0í, contendo a documentação
relativa à habilitaÉo das conconentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e
pelos membros da comissão.

8.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissáo declarará habilitadas as licitantes quê
os apresenteram na forma indicada neste êdital e inabilitadas as que não atenderam as
exigências.

8.1.3. As licitantes poderão, unanimemenle, renunciar ao dirêito de interpor recurso, o que
constará em ata, procedendo à abertura dos envelopes no 02, das conconentes habilitadas.

8.í.4. Não havendo desistência do direito de recrner, na Íorma do subitem anterioÍ, a
Comissão Permanente de Licitação, susperÉerá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos
trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, as licitarúes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes no 02, devidamênte fechados e rubricados pelos presêntes,
permanecerâo até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da
Comissão.

u
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contrataÉo, sem prêjuízo de suspensão temporária dê participaÉo em licitaÉo e
impedimentos de contratar com a Secretaria de Administraçáo de São Bernardo do Maranhão
- Ma.,por prazo de até dois anos.

10.3 O prazo de convocaÉo referido no item 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado durante seu transcurso pela parte, e desde que ocona motivo
justificâdo aceito pêla Secretaria de AdministraÉo de São Bernardo do Maranhão - Ma.

10.4. A recusa injustiÍcada da adjudicatária em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo
estabelecido no subitêm antêrior ê de oferecer garantia de exêcuÉo, caracteriza o
desatendimento total dâ obrigaçáo por ela assumidâ, acenêtando o câncêlamenlo da
adjudicação, sujeitando-a pena de susp€nsão temporária de participar em licitaçóes e do seu
impedimento de contratar com a administra€o pública pelo prazo de ate 02 (doas) anos, caso
em que a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO, atÍavés da secretaria de Administraçao
poderá convocar, segundo e ordêm de classiÍiceÉo, outra licitente, mantida as cotações da
licitante vencedora, se não prefenr proceder nova licitaÇáo.

10.5. A contratada ficârá obrigada a aceitar, nas mesmas condigões contratuais, os acréscimos
ou supressôês que se Íizerem necessários, alé de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do conlrato
Os preços contratados em decorrência da presente licitaÉo não estão sujeitos a
reajustamento.

11- Pagamênto
O pagamento será efetuado mediante entrega da nota Fiscal devidamente atestada pelo setor
competente e acompanhado da planilha de mediÉo dos serviços realizados autorizado e
atestados pelo Fiscal do Contrato.

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

12 - Das Sanções Administrativas:
12.1 Aplicam-se à presente licitaÉo as sançóes previstas na Lei Federal no 8.666/93,
atualizada pela Lei Federal no 8.883/94 e demais normas legais apliúveis à matéria.
Não existirá quâlquêr vínculo jurídico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados,
encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA que, como lal, tenha ou venha ter relaçâo com
os fornêcimentos de que trata este Contrato.

11.2 O valor das multas aplicadas será de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo
pagamento, e recolhido em ate 30 (trinta) dias da dâta de sua cominação, mediante Guiâ dê
Recolhimento Oficial.

13 - Das Disposiçó6 Finais:
13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÁO BERNARDO - MA, e caÍacterizado a
conveniência e oportunidadê, fica a licitante vencêdora obrigada a aceitaÍ nas mesmas
condições propostas os critáios ou sugestôês dos serviços que se fizerem necessários,
observado o limite estabelecido na legislaÉo pertinente.

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal
no 8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital
poderá enseiar a inabilitação ou classificaÉo, respectivamente.

í3.3 lníormações complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada poderão ser
obtidas e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissâo
Permanente de Licitaçóes, e os casos omissos também sêrão resolvidos pela mesma, à luz da
legislaÉo pertinente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

IPM .FoLHANo--



P[i . FOLHA N(,

PROCESSC a
MODALIDADE

PREFEITURA MUNICXPAT DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.12s.389/0001-88

Às inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.
Envelopes não redamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicâÉo, serão
destruídos, indepêndêntemente de notíficação à interêssada.
Propostas

8.2.1. Ultrapassada a fase de habilitaÉo, serão abertos os envelopes de no 02, divulgando a
Comissão, aos licitantes presentes, as condiçÕes oferecídas pelos participentês habilitados,
sêndo a proposta rubricada por estes e pêlos membros da CPL.

8.2.2. As propostâs serão analisadas, podendo a Comissão convocâr as licitantes para
esclarecimentos de quãlquêf natureza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na
fase de ,ulgamento.

7.2.3. VeriÍicando-se discordânoa entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o pÍeço total; oconendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso
predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. As propostas que não atenderem as condiÇões desta licitaçáo que oferecerem
alternativas de ofertas e cotações não previstas, prêços excêssivos ou manifestamente
inexeqüíveis, serão desclassifi cadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e sêrá considerada vencedora a
licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquêlas que cumprirem
integralmente as êxigências contidâs nestê edital.

8.2.6. As vantâgens náo pÍevistas neste Editâl não serão consideradâs para efeito dê
classificação;
7.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após
obedecido o disposto no pârágrafo 20 do art. 30 da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate,
por sorteio, em ato público, para o qual, todos licitantes serão convocados.

8.2.8. Será afixado em loc€l de íácil acesso ao público e colocâda à disposição dos
interessados o resultado da licitação, cabendo às licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do primeiro dia útil aÉs a divulgaçao.

9- Adjudicação e Homologação

9.1- Não havendo interposiÉo de recurso quanto ao resultado da classiÍicaçáo, ou após o seu
julgamento com base Íelatório circunstanciado, cabe a Comissão adiudicará o objeto da
licitaÉo à vêncêdora, submêtêndo tal decisão âo titular do órgão interessado para
homologação.

9.2. - Homologada a licitaÉo, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, oÍerecer a garantia de execuçâo ê assinar o contrato.

- O prefeito municipal poderá revogar a licitaÉo por razôes de interesse público, devendo
anulá-la de ofício ou por provocaÉo de terceiÍos, quando o motivo assim justificár;

10. - Contrato
10.1 O presênte Edital e a proposta da empresa vencêdora fârão partes integrantes do

Contrato, independentemente de transcÍiÉo.

10.2. A Secretaria de AdministraÉo de Sáo Bernardo do Maranháo - Ma. com a
antecedência de 5 (cinco) dias úeis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de
contrato, acêitar ou retirar instrumenlos equavalentês, sob pena de decaiÍ o direato à
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13.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboraÉo e/ou apresentaÉo de
quaisquer documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitação.

13.5 São partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilhas orçamentárias
Anexo ll - Minuta do Contrato
Anexo lll - DeclaraÉo de Vistoria
Anexo lV - Declaração Acerca de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação
Anexo V - Carta Credencial
Anêxo Vl - Declarâçáo De Enquadramênto Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno
Porle
Anexo Vll - DeclaraÉo de Cumprimento da LegislaÉo Trabalhista de Menores.

SÂo BERNARDo (MA), 02 DE MARÇO DE 2O2O

ELIZADOSSALIMA
Presidente da CPL
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33,43 3a5399lasrm dê bnra (mp&rad4 esp6u6 5dn

1m147 920 11 6345662 A.mâ9âo m telã dê a@ O92 I 15dn, rd@ lbmeoíÉrtô ê colo.áção

27,O7 I 956 0Acocrê{o Bo.nbêaó ft:*= 25MPa rElumdo ÊEp8ro, h.SârÉrlto ê ã(r*ãlÉrro
CONCRETO ÂRMAOO . VÉRGAs E COiIÍRÂVÉRGÂS

21 A5 27 62 936 32451 9319.4 vêrgâ e drleE6 pÉ-mord.dâ iri:20MPa *§ão 10x10dr

stsÍEí{as DÊ vÊoÂQÁo vERÍlcÂ!

5.i
511 95465 coü)qó c!êm@ as*ntado c6 EÍqallr€§ rBço 1 7 (crnÚto e á@) 13412 103,52 13086 17 629 ul6

aLvEt{ÂRtÀ oE vEo^qÀo

521 47519
alvênáaa de wdâçáo ú bl@s eóre & I tuc gngllgd, ú L €j assiaBlo
c@ aÍsãma65â tr.ço 1 2 6 (oÍEntq @r e..@) 259 22 61 68

522 93201
Ercunharenro (.pêno óê âr!sÉrÉ) ú nFloê erámc m@ 5 7Ér19cf s lÁ @
(6pê§uá gcfr) ái6lnlãÍErno ún -!án6d trà@ 1 2 (olMlô . íeiál 321 32

ALVEiIARIÀ EM ÁRQUIA NCAOAS

-

-

PLANLLHAS BAIXÂ GRÂND€

2A

rl

321
322

92510

432

92422

5

r---T_----__l



PM .FOLHAN' -.....-^.---Olhr Prol.tô P.dnto FNt C - Qodr cot .r. corn v-tírto - oDçaó ZOV. ! Uc6
lr.b Ô p..fpr OEzÊrEaOr2Ota cff d..óB.ç.o

xrvo m aau cR l{IrE iao in rc?b oE 3^o BEitl^RDo
Pll.llh. O.enúrúrr.

c)l 4c
PROCESSO ç)
MODALIDADE_-

cóDtco DÉ9CR çÁO OOS SERV|çOS
I €v*"

531 A,BEÉêlii$aâÍl6h9d9s't E;§írEiocddpâlrEâlrâço1 28
i.48 08 62 84 I 305 35

6

PORÍÀS DE MÀOEIRÂ

611 903.13
PMI - P.ila dê madêiã pára FntuE, e,la@ (bê @ íÉdÉ) dmrEõê 80r210cm
esp6s@ 3,5dn: ncnre &ôrádiqa, b6têrr6 ê tÊalt«turã

200 1 01953 2 039 06

612 PM2 ' Poria & rna&ná paE rirnuE, srrE (l* @ ÍÉdia), d,B.ó6 9ôA10cn
6pesuÉ 3,5cm: h.tus dobr.diê, bqiêntes e hçhêduE 824,92 1042T4 144278

613 91 009
PM3 - M. de íEdeiE p€E bdhêib d MOF rEiârnlí6, dirBBóe6 6ort 70dn,
6p6BuE 1,8.m;ftr@ ll1ô ê doô.ádiçás

325,90 1 617 88

614 91012
PMá M & íEd€iÉ pêÉ ErtEi.D ú MDC nPtâmhE, óidlerBaêâ so.t 7(bm
6pêB3@ 1 ,8dn, dre íÉr.o e úrtradiF 2.00 350 62 443 22

FERRÁoE {s E acEssóRros

621 FrefÉs de apú parà PNE h aço M p6á WC 6 Pirl , PM2, Prl4, ráidóc ê p.,Ede. 72 49 91 63 1 062 91

622 Ta0elá rEtáli: êiEubr ti@ L|vRE/octlProo !68 ldta m ba.tsÍo 6,00 30 70 3A 31

JÀNE Âs oÊ aLUMíNro

JA.1 J.nelr b&-t .tê ê.lnl.ti (kBÉóe. l.lcr{t:Ín lfi rúo t& 232 52 293 936

14125D E6pêlhô si6tál qm rEkluG n ahrnio e drFrE do dd@<b, 6rEg6 4mm

12.53i1,17

7 §ISÍÉMAS OE COBÉRTUâA

Têlha rerál@ d'dubd. Éré Fnrada @ d úaÉ, êFes@ 0,5mn (.obeíu6 êm a@) 5515 56 326 56

12 Esttuturc retátE m â@; vão de 22,âm gso,4ú 60 529 90

a1 T41A6t1 hpêlrubiliz4áo dê supêmcÉ ce lihta bêrumlll@ em tundáé6 2 <,emá6 379 63 3762,13

a2 68053 Fmemmto e nstat çáo de loG plást@ m lãjê de ps dã quadÍa espesuÍa 150 mrc€s 607 4107,39

7.440,52

iEVEaÍlMEtaÍOS lNÍEFl'6 E EITEFIIO

47905 Cnaps s F6B,e.ff argalr1ôg trôço 1 3 (orBto e a@) 523 5 308 42

92 aTaa2 CrEp6@ ú fr .fr álgall]êst?ço 1 4 (oB'io e à@) a4 33 395

93 37553 Emboço de pÉGre cff aQa,16e Faço 1 :2 6 (oísno d ê ad) 6pêsu6 2m 743 93 1064 13 45 10 005 36

37543 Reô@ de paÍ«b (s agart§ã Fé+àbíi:adá épáÉ 0 5dn

95 87543 Reõ@ de lelo ffi a!ffi píésr*:da eâ!ês{c 0 5cn 15 55 1 657 93

Cõap'sm p€.ÉóeúaEâlÉtrq1 3daÍqlba.Eadô 1,t0 33 5?3 927 58s. I azsoo

9U4 87553 Emboço d. !6,!de 6r aígaÉ trdço 1 2I ú aÍq!ôan€da6 *pe6eÉ 2m 1{! 33

93 375,13 Reb@ ê paede ú aEal,l§ préfdb..da êh aquÔ./rdâê 6p€§u6 0 5ô t5 55 2 754 89

99 89171 Rêv6tnEto €âm@ @m d4ê (b *nêGõ6 3or{Ocn aplEd6 â ãltuô 'ntm d6 pan 296,01 39,37

t! 319ÍEllÀr! DE Prgo<l

PÁVII/IENÍÂÇÃO IIIÍEiIA
26.14 33 04101 1 93562 câmáóâ mpêrcLilzádm 6pesuÉ 5m
26,56 3357 2 179 031A 12 camda régubrrádft cm prep6íô mecâ.6, 6pea!É 3.m

aa 23 32 635.791013 Pi& irúÁlúl m dÉíeto poklo p6E qJadE rdispo.liE, @m irít § dê ólât8çtô
ptá«i@B e pdirenlo lÉnia<b, 6psuE 1m 3A 15

3a 45 3154,631014 41251 R€nmênio eê6@ ÊêE pie dn placás d€ drtunsóB 4&,Ún a.tÉ6Ép6nte

28,81 9A 33solêr6 ú 96nito o@ àn(b.rnhá L= 15dr, êpê€u6 2m
10.2 PÂMMENTAçÁo EITERTIA

195 79 5031 63 60 12 Á52.741A 21 Passe s @rcrelo deg.ps€do, 6p6lE 5cm

1A22 142 593 79 r 080 70RamÉ rrê al'ee e Élb cobeilo s duelo nàô 6lrulrâl

30 27 593 60í023 PÊo p.ddáu e.n dG sé{ok dê ê ds&, eúÀb dt a!sl!6a dê clErro,
6le aM êp6'E 3q.

6i.334,t5

11 Plt{TuR s Ê ÀcâB^MEXrqs

1t i Ell1asrê.to dê parcd6 p6iba«ta, Êhr6 e ter6 im l16s Frr'A 2 dê.dG 529 3i 870 11m 5 823 07

,112 88447 P'ntuE êm lálêx &ílE sobrê paíEd6 dáhbêndá é p á16 2 dênú6 352 14,17 4 793 08

11 A1P1nlu6 m Hta FryA â.ôíê ráq 2 d.rá6
114 79,160 PrnluE epóx sobre p@ rnd6EBl {83 80 3a 53 23 565 90

115 príuE rcílEa de faiE dedeínarcaÉo +radÉ pd€poítM 275 60 995 2 742 22

I

II

I

PLANIIBÂS BAIXÂ GRANOI

232,86

3.F

fiFEnfiE !|LEACÂO

91

41595

I

I



ITEM cóDtoo

ObÉ: Prolêto P.dÉo FNOE - qadd cobê.h coo 6Értô - oí,aào 22OV .@ Uoc
lral, dê pÍêçô: OqEMãFOr2otg .@ &5.ffi.çao

FOVOÀDO BÂtXÂ GRÀllDE t{O iruxrcrpro rrE SÀO EERX Rtr,
PrânillE oÍlamerÍtári.

Plli . FOLI{Â N.

PROCESSO

MODALIDADE

L

116 73365/1 BnluÉ prjre epóE p6É 6lmtuE metál@ 366 82 e25 3 325 93

1\ l 79493/1 P nluÉ 6mlte paê telhameito ÊÉtáli@ (M tundo aÍnilffci$ 1 030 40 '16,26 16 754,30

58,500.:14

lxgrA[ÁÇÂO IDFÁUL|C

IUBULÂÇóE3 E CONEXÔES OE PVC

'121 1 Íubo PVC sordáw @ mmh, tô.EinMto e in§taraçáo 488 617

Tubo PVC eldávê1O 25mh fdÉftÉnto e instahção 42.44 33E

Íubo Pvc eldáEr@ 32mm, ,oreirEmo ê imtahção 2ô 00 722 913

lubo pVC soldáÉl O 40mm, toreiremo e rnsialá!ào 30 00 131- .194.50

Tubo PVC sldáElO 50mm, breirErno e inslalasão 36 00 11 96 15 12 54.1,32

Jelho PVC 90" erdáwro 25mm, foGimeito e instarâção 15 00 355 6/ 35

49492 Joetho PVC 90p sldável O 32mm, f(romeito e rn«álação 300 556

1218 a9501 .r.dho PVC 90p sodáÉ A 50mm, brÉimrÍo e rnstãlação 6ô 42

1219 90373 Jeltu PVC 90r soldáwl {m buc;fÉ de latáo 4omm x 1 v.', tuÍFtto e inslalação 2ô0 922 11 66 23 32

121 "' 90373

12

Jelho Pvc dê rêdullo s{e ebáld l]m úcha d€ Lâtáo 25m x 112 , lffiirento e nstala '1600 922 11 66 T36 5ri

Tê PVC de @duçào $ldá€l32mm x 25mm, fol6irenlo ê mstàhÉô 451 10 76

49626 Tê PvC de edução sddáEr50mm x 40mm, tureidEío e rostalaÉo 2.UJ 19 33 25 07

12114 Luvâ soldável 6m l@a 25nm r z" roffiffito ê nstal{ão 600 239 365 29,20

121 15 49336 L@ s.tdáwl o 32mm, loMimênto e iGtah!ãô 690 27,60

LM Íeduçáo eldálel 40mm x 32mm ÍorenEr*o e hsralaÉo ô 11 1.t2 30 86

121 1T 8!605 L@ Íeduçào sordá€l50mm x,lomm turenlo e níalação 2.OO 13,22 16,71 33 42

90375 Bucha PVC d€ eduçáo eklá€l @.la somm x,lomm ftrn@menlô e nstalãçàô 2,00 13 33

90375 BLcha PVC dê .êduçao 6oldáEl ldEa aomm x 25mh, flfuiíúto e in6latação 694 27 76

Un,âo sddáwl ? 20mm, loÍlmmalo e instalação 10 66 63 36

Unrào $LdárelO 5amm, fomejmentô e i.dalação 2 01) 26 9a 68 22

1221 39353 Registrc de geta §.!to @ % iom6imento e iGtalaçào 100

12 22 Regr§t@ de galda brulo @ 1É, íorerrento e nshlação 2.00 93.33 186,76

1.223 RêgÉIo dê lE\dâ tM €n@ ôdrE b 1 xl inffiÉrc ê a6rá4o 2,00 105,71 1?363 ?ôT 2ô

RegÉtE de getâ cfr €nopra cMada I /l' ic e medo e in61ôlaÉo 200 10194 124 91 2ai a2

1225 Reg6tro de gsveta cm €noplã clrmda 1 , romeirenlo e ins@Éo 200 99 47 198 9{

1226 €9987 Regist@ .lê go!€ta (M €noph @Eda '1", rqEirenro e instalâÉo 20! 54 E9 69 39 133.78

1227 39985 RegrstÍo de pr6€o tm Ércpla O % Íomimerto e nslatrção a0n 5217 65 95 527 60

49534 adapladd Pvc $ldável o 25mm x % paÉ egÉtb, tofrÉimálo ê instálâç.áo 12.00 233 295 35,40

1229 3S553 adapradd Pvc $rdá€r6 32mm t 1" pa6 íegi<rc, íreirenlo e rsalação

39570

39596

12 2\Z

AdâptêdoÍ PVC so&áÉl @ ?Omm x 1 X' p€6 Íe!isl,! íc(Éitrs'to e instâhÉo 10,06

adaptadoÍ PVC 6oldáld A 50mm x 1 %' FE€ reg6lD Íú@indlo ê iGlahÉo 6S2 3,75

Én9áê iexÍv€l plá6ti@ Z x 306, rollÉmsrto e instâlâ9ão 1000 549 74.50

12213 Flap€ê paÉ €iE dágE O 25mm íoreimenlo e inst"laçáo ,? 00 1308 t6 53

12 214 FhngE paE €iE dág@ O somft, ib(Eo,6lo ê msialaÉô 200 27 50 6S,52

12 715 Cae d'água § f brá de vdD, €p*ilade 30mL ,hlÉimnto e mslalaráo 100 1 024 05 1 249 45 1 239 45

NSIÁ!ÀçÁO SÂNtTÁRtÀ

13.1 TUBULÂçóeS E CO EXõES OE eVC

131 T 49711 Íubo de PVc sére Àbrmaro ,omD, tlErBlo e nslalação 11,52 t4 56

131 2 49712 Tlbo dê Pvc série Nl«ro|@ 50mm, tdrEotrE'to e in6tatê{ào 21.50 17.21 21,83 469,35

i3t3 Íubo de PVC Séôe f,loffil@ 100mm, rol@ríErÍo ê rnstálãÉo 36 00 1 523 38

Jelhô PVC 45o @ lomm, ÍolrEcrstto ê iíEtala4ào

Jerho Pvc 90' o 100mm, 
'oreinPnlo 

e Fíalação 600 18 42 114.52

1316 39724 Jelho Pvc §0! 6m arÉ,1 lomm x 1 x , Ídnáimeto e rÉtalaÉo 10 00 7.53

131 7 Junção Pvc esloto 50mm x ,lomm, toÍtEísÍo e inslalâção 1010 1211 76 62

39a34 JLnlAo PVC e59do 10Om x 5omm, tuÉiÍsto e insia@o 5,00 23 5! 29 76

13T 9 Junçáo PvC smp€s 100mm x 10omm, íorrEirenlô ê irÉãla.Éo 500 2T 96 176.70

131 10 39352 clM cuna Pvc ,15' o 100frm, fd€ireilo e rÉla]3Éo 23 iS 29 31 29,31

Ct M tuÍta PVC 9Oo O {o@, t).K*HIo e iÀstdação 8,12 129,92

catxÀs E ÀcEssóR,os

1321 Cafa Sibnada 1 5Or1 sÔ{Amm iorÉiís o ê mlaláção 39 01 49 31 295 66

13 2.2 CaÉ de r6pêçào m at€Míia 60SôóOqn 2A) 1 020,82

Ralo SM PVC rígido loomm x 4omm, Íc.Étrsno e nsráhção 600 56 82

89798 Temral de vêitihção sére lloímr o 50mm, lm@mdno e inEtabÉo 400 s.80

ÊLANILHAS BAIX.A GRANO€ 3/5

Éot{rE

12.1

89401

121 2

1213

1214

1215
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12114
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12124
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12214
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39726

131 5
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Oúâ: Prol.6 hdiao F OE - Oü.dd coà.Íh cm Êítio - o9çao ZtOv cú UGôj
lblr dê pr.ço: arCZELBROr20rô cofi Íh.ds.Éo

FOVOATO BAlt ôRAltoE NO tn EptO DE SÃO BEiit RDO

PhnmE O.ç.i!-tórt

PM . FOLHA NO

PRoCESSo [o]-oo] s o\
MODALIDADE

TO

cóoroo oE€cilqÃo oc sERvKp§

r325 36442 Sitso PVC bpo @po 1" x 1 ,. , 6.neÍisto e iÉtdâÉo 300 14 85 15016

13 26 99620 VáNulá óe EtenÉo !a@ lavdórc O 1 , h.ÉonEíno ê i6tâtâÉo 110,03 aa1 24

13?1 Su6úorc s cúdn (, 1,50x3.0o6 100 I 9Cr9 97 2114.39 2 411.39

1.42A 98052 F6s +Éi@ O 1,0oí 15ú 1,00 1 531 02 1 998 57 1 994 57

10.365,01

DiEr ôE , oÊ Áorr^! rurvtÀs
camletadralteEdrcdiiidonxq {m impêÍr@b qanlemaÍ0aÍ6e 216,54 2Ê 7A 20 916 79

142 Gerha dê 6úêto 4oóoorto@mm, íoíEffiro ê mrár8çáo 56 89 71 91 475 2A

33549 Blna no 2 p6É 6múno dâgu, nrciÍÉnD e a§sramerto 97 04

21 673,63

l6 LouÇrs, Âc€ssódog E ErÀs
Bac€S€ntáÉCMiEI larça t -ae turE@Íoe rÉalaÉo 43 57 55 03

99635 Vátub dê (,e.dgâ 1 x' dm i€i§rro e aébaBno @Bdo bíE@íto ê h6rai6ção 50! 21471 216 47 1 654.82

Cuba de ábdÍ @l a k{ça b.dca, t .Éí€rlo e 
'n<alação

6ta 103 82 1312,1

869á2 Le.tórc PêqtErc R.6Elzy d B.aÉ Gêto ód'gp L 915 O€CA d eqrMbíne 2m 17510 22134

15 5 9535 D@rE HEÉni: ff regidó ê (bt',Bçáô UnrÉ lzy códEô 193! c37, OECA @ e$mlúiê 2m 87 83 175 66

T(rud Fárà lrv.tóe de lt6a â@ bê@ lzy, ódÉo I 1 93 C37, O€CA @ €qu@brtê 43 35

141 36914 ÍffiÉ dê pdedê ê @ gftl púà Fíúh d lârqe. l(,ÉíHto e iElálãçâo 2@ 33 52

15 A 9535 Chffi Mai Oudra co.n d6\Edo. FE dud6 eràÍr6, LOREnuEm @ eqúEl6re 600 87 A3 526 98

15I 95544 Papel'eiô trEtalE I'ntE lzy, códi.to 2020 C37 D€CÂ @ equMl6le: íql6ÍEÍío e nd.q 37 95

í510 o6relw T6lha ÚnrÉ EElEre, .ód€o 7@7, llellerenlG e €qú@E ne 60 57 306 23

15 11 95545 Sábone(aÍa Unha E@lleÉ ódEo 7009. Mdh@lBrG @ equMlênre

6.231,f1

ta srsÍEMA DE PROrÉÇÀO COrlIRÂ lIllCÉllC|O

72553 Eúntd pOS (ABC) 4(9, tu EinErío e rníalaçáo 200 198 70 ?5r 10 502.36

975S9 Lumrúna de qBgêrcE 30 LED, t)í@itrsrto e in6talaçâo ?,04 {1,E6 52,54 10508

Aâe dê sGle.çlo m F4/c hólmi,rg>rúê '§3Í.,a .b sB!éM 26 03 32.97 ô5 9.4

17 HaÍ !ÀçÂo E!ÉTRE -22ov

't7,1 cExÍRo oE DlsTRTEIIÇÀo

17 1',l Oirãd@ dê ó*ürção <b ewgra pra 12 di+nrú6 ídÉroio e íÉaL{âo 1@ z35 to 297 95 297 95

1712 T413115 oraúo óê (GrrÉurçào é ers§5 püó 24 d6nrrndE. í(rerÉto e ÍEaaE(éo

Ou.<ho d. fldÉo pd,ào F.pu6., fr.,EÚio . rEt E(& 1m 97 A3

c,rqútd rsrúr4rÉli.o iú.opotâr 104, f(f,ÉiÉío e rÉldáÉo 700 11 33 15 08 105 56

OÉpild lú'mrágtrÉl@ tuep.aâí 204, foíÉre.'to ê inslalá(ào 500 11 93 15 0a

D9rüd leÍBrÉgrÉli.o iuFpdár 254, tu .ErnFlo e 
"§laL(êo

11.93 15 03 120 64

1T 11 ol§,uÍnq lql@erÉt@ tnpck 1004 ft)íÉíB'ro e dstátâÉô 200 105 39 133 22

T71 6 Dguntú tsÍE âgÍélto tipdâr 150Â, fdÍÊ'Eto ê insrâr4àô 1oo 30ô 5a 347 55 337 55

171 I Dspc(rc de Fte§áo @nlÉ $í6 & !úEáo .l0lÁ/35ov, íorulrHto e rElalafáo 400 7461

11,2 ELEÍRooutos E ÀcÉssóRtos

17 21 Erel,odúo PVC nqÍÉlc@SEdo reloçado O 25mm Íúr6mênlo ê n§larâçào 23.00 515 651 137 28

1T 22 91356 ElêiÍôdulo PVC neíyel @íuqadô rêfúçádô O 32mm iôiÉrre.to e mtal6ção 13,00 6,61

1T 23 91373 EHrcdt]lo PVC íSdo l@áEl U l{thm, ÍúÉimênlô e nslá|8(áo 11 02 1393

17 2A 95750 Elá@duro de aço gElvaneado @ 25hó, tuíErno e rdahçào 82,00 22,42 2A 35 2 365 70

17 25 95751 Elel,lduto de @ galv.neâdo @ 32m, tolErnHto e ffilalàçáo 1300 36 05

95752 Elelodúo dê ãço $hãnEàdo @.{Olm, íqlEiíEnlo e fttálá{áo

17 27 95795 Cúdurde vi em lE6 de alumÍnD tuÍúrb t o I ÍdÉtrsrtô ê ú6târâ(áo 500 2156 27 25 136 25

1124 cddulele % êm liÍF .b âtumÍnb turúdo tÍb LL ld6'múro e ÍÉlaÉô 16 91 21 3a

1716 21 69 86 761T 29 Coúulêle %' em lEa ê alu6lnD tunddr tipo TÂ lúÉíÉíto ê relâçáo
20 31 25 67 25 671i 214 coMPosrÇÃo cdÉulete %' fr tga <le almlnkr írÍEh tib /vc, 6.ÉlMto ê GtabÉo

11211 Abra9adêB náár.ã tpo O (b!Z .,útEimato e rslala(âo 39€ 503 25150

096Ab.ô@dêr6 mêtál€ npo O dê 1 tu(ÉlEto ê GtabÍào 076

858 34 3217 213 91130 Ab€{adsE trr€táls tpo O de 1 N". ttuiÍsto ê rníâraçáo

17 2',14 BÉlÉ e âr.elá d€ aço gÉ]\aná 2", irÉÉno e fiíaláçâo 074

234 15017 215 AelÉ e aREla de aço galEn@do 1" t neiísúo e ndeúôçâó

17 216 B@há e anElade @ lEn€ôizédo 1 ,4', tuílEGiro e Grd.Éo 330

1t- 217 92695 L@ de ferc !6lv.n@do'2", foiEi(E to ê Gta@o 15@ '1214 15 35 230 25

17 214 4962L@ de Íêrc gálvánaá&' 1", Ib.ÉlMlo ê rctllaçào

I

PLANILHAS B,AIXA GRANDE
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obE: Pro,êro Prdràô ÍloÊ ' qudía coôôrh c* v.Bdário - opçào 22ov .ú Dle6
Date dê prêçô: OEEMSROI2o19.om.kÉorerâçeo

FOVOÀDO BÀtXÂ GRÀNDE lto MU tCtPtO t E SÀO BERtÂÂt O

Planlll6 O.ç.m.nDâria

Pili .FOLHANO

PRoCESS0 s oLo Ç)co4
MODALIDADE

@ @
17 219 92662 LM de Êm gaNanÉâdô 1 % , rdÍ*rie.to e iGlarâ(Éo 1.00 20,a6 25 37

1t22A 92868 caiE de pêsâgEm dê feío 6Mnáda 4a' rrcilMtô ê ireta@o 16,00 7,82 9.89 't5a 24

17 221 câiE dê @e.gÉín o.togeEl 4xa" m cfB@ gd@r@d4 erÉaE 
'le 

e ndarerão 5.55

1731 91926 c€bo de ób.e lêxlvd, Éôladô, seÉo dê 2,5mff; àitr4hámâ 45or50v i9000 231 292

17 32 91928 Cabo de oob.ê n€xiwl, isolado, seçÉo dê 4mrÍi, anb{hama 45o75ov 820 00 376 475 3 895 00

1733 91934 Cabo de cob.e tq,vd, isolêdo, É.çáo de 16hrna âú.nãma 45O750V 14 00 230,O2

92985 cabo de @bie lExÍEl, iso{ado. sêcáo óe 35mÍÉ ântrcharo 450,750v 20 53 26 02 1 066,42

tluMtraÇÃo, ÍouÀoaa E NTERRUetoeEs

:znaa Í.,mãda uhNÉêar 2F4Í 10Àr25ov coíh supone e plâ.a, tür'eci^xnlô e iÍEràbr,ãÕ 22,64 90 56

92C01 Íomádá unrÉMl 2P+T 20Ár250V (m supoÍlê e plaÉ, lomÉlrÍútô ê ústalação 1.00 19.63 24 A'1 24 81

17 43 hlêtuptd smd6 í tola 104/250v 6m suporte ê pla6, lirllÉmenlo e mtalàção 1689 21,35

97617 LumináÍi6 1r{01ll dê sóbíepd (mpr@ roÍÉirento ê instalá§ào 10c 37 30 4115

LumináÍiê 2r40w dê $tÍepo. úplet4 tuÉireôto ê iNtahçáo 600 163 77 247 A2 124212

LumináG de alhhio p6É qladê Flepo.tk renetq17 c@ gBB a@nado e tas€ E4o
paÉ lámpãda de rw mFll 50OWj turErsÍo e nstalaç5o

20 00 53 53 67 67 1 353,40

stsÍEf,Â t E piotEçÃo cotltia DÊscÁRcÁs ÁÍttosFÉRrcÁs {spoa}

181 96986
AlsÉmêrÍo cepielo @m hêlê lipo @pêriéd Z\A,{Omi rcl@ ÉiE, @rtoÍ e €bo
de cobíe nu 25m.lfiÍdnêi!ffito e irEtalação

i2a9 51423

142 96973 Cddúlha de 6be nu 35mÍn", Íohdrenlô e msrálâçãô 39 20 33 05 4174 1 637,73

18 3 Crydcrha d€ 6bÍe nú 5omm. iorn6irenro e ffitalaÉo 126 32 53 T9 6 718 96

18 á 93008 EleÍodúo de PVc gido o 50mm iômÉrrenlo e imlalaÉo 2r.00 902

9,106,37

sERV|çOS

19,1 GERÂL

19 T 1 cPU 022 Barcâdâ em gÉnito oM anddinha 6pesac 2cm 250 267 41 333 03 445,04

1912 cPU 023 coMPosrÇÁo conlLntô êslJúuÉl hetále páÉ tâbêlas de basquete, indtr tabelas 1.00 3 215,21

c@junto metátE dê trc pô6 futel, indGre ed6 291634 2 91638

Conpnlo meiáliÉ paÉ Ede & rcleibol 10c 1 262 43 1 262 53

19.15 99855 Codmã6 m peÍfs íEtáli6 paE EmpaÂ dê a<§, fdEm&lo ê instala!ão 960 63 57

201 Lrmpea g€El de q@dE poli6poítM 676,67 05s 0,70

I

PLANILHAS BAIXÁ GRANDE 5t5

VISTO:

ITEM cóDtco FONÍE oEscRrçÃo @s sERvrços ouar{t,

9?865

lcleos e aos conoutoaes

17 42

17 45

19

& I lsenvrços nners
T----t

I



(
oú.:*ri.top.r!a.tÍrDE-q'..k .ô.n .úv.d.b-rDíaorz(rv.@t5.6

D.n d. rrr d DEzMmo/)ol9.6 ddrftgao

1379

7,53

coitoí çlo 9mÉnca
o MENTO pOErlÀtO aOMPOSÍO CP [-!2
,utr^ PLtsÍrcÀ DE or LATlclo PÁnÁPt5o6, coi o ltz t7x:,MM(aÍui rtSPtssl.JR )

GMr,( LH!y'6MNr rÊDâr5CO OU 16RaGloO aM MrÂMOiE/GMr{rÍO/qUÀFÍ2O E CÀrCÀÂr O, PiEro, O N2^ PllH Á OU SimaO

iEsrl{Ár@LroÀa 5E 16 uA. aon 8âÀrcÀ

coMPoStçio at{^L Ín cÁ

4,20

0,51

23,19

nÍ5urv(, o^ coi/r.o5rçÃo

7,e2 ,0,61 m,00 3a,13

.,tr-00! Fto Í.àtftün Ôr.rrú6r5.Ôrd..orrío, .i.íÚdo.m xt.ú.r Ô êhorlq c.l..nli.!rrí lkm

coí\tFostçlo Ait^(ln(^

tvtatttaL t t
477a rSOÍÁÍtIOrnEOOnAEOEAlír^lM«r Cf,tÍO COLOÂ OO, P,DaÍrO liÍÊs r/tSUÀS. Or MrÍ!!ôaS SOI3lrOrr, ÂpLtCDO (oM Áâ6' M2

EsU'lrE DA COírrOíClO
aoorPA\raNÍo Mtro.ol-o6iÀ MÀTaita sÉRVÍEicSRo or!Íotot L

o,@ 0,lI, gr,? o,ln a,n

qro G'aro unrr
ao,77 a0,27

uno

M2otl - 006 a.!.. dll[ .m lir. .L vldro, c.p..ld.d.3@0t, Íffi.h.ú.. lú.1í,o

MIOOa-Oi^
a.3r6 SEnlEl{TÉ COM Eicrr60! @MrLa Ma NtÁna5

MAÍttr^r
a62 C4)(A0'Á6UAF| BiÀV DAO 1.000 LIIROS

&sutlE 0A cotttroíçlo
EQUIPÁA,IENÍO M]IO.OE.O8RÂ

qo Lu

qro
0,r0

CIJITO UMI
11,.2

(r,StOtOr L

6J - 0o7 C.lr slmd. 1tor15lh5o6n, fft.ln.no. H.lç ro

cDU 'o! C.l..h lrt ç&.6.§m.h6orálL6o.h

1013 91 1020.05

cor\iPo!rçÁo 
^ÍiaLín(j

3t,01

coMrosr(ÂoÂrarlncÁ

qÍD

39,01

MATIIAI
12A2 aA XÂSTFONTOAEM PVC, 1í X 150 X 50 MM, COM TA\,PACGA ÀrrA4MítÍO EnrN@, Al(aOS OU St Mr LÀt

irsliMo o^ (omoí (Io
EOUIPÂÀ,II.NTO M,O'DT-O6AÀ MÀTERIA S€AV. T€RG RO

0.d) 0,00 !9,01 0,00

<=60-1 0o>"E
ET

Em

E
=

o
E
z.

MIftÊAL
4a33 C,Ât XAD E rNSPEçÂO O,60 X O,60 X O.6qV

rusuÍvK, oÀ coMPo§rcÃo
EqU IPAVIENTO

(

-E
7oôm
cn

o
§,
DF



( (

cru - 0t0 6rh. d..omfi! /(lrJo0x10oorm, ranctn.itô. rd.hílo

cPU . 01t P!.r d. ú.ú.çto.n wcloiol]nh*.n4, 's.l,. d. .m.rtatuE'

cru .012 obodrvo d. FlrK ao.onÉ irr6.h lft.ao!dÁ/,50v, tc .ln.ino. hr.hçt.

cA, - 08 (rx!lt. !. d l. d. .!mhb lqddo i5o t L. àúÉlí.íro. hd.bçao

ob.:,nia.úaotlrot.q,.k (oô.Ír..ú v.rdaÉ' Çto220v c6 tt d
o.t d.í.çaOEZ tm/rorg (ú d4ôçao

MATIiAI
4962 6itLÍÂPÉ-MO[OÂO^EM aOÍrCiÉrO ,ÀiÁ rc(ADE LO30 o, aO X 1, @ r O,6M

ElUm O^ COa6r(IO
aoolPtMEIlTO MrO.Dt-O3â M^ÍER|A

o,@ 0,1,0 !ía9

0,@ 0,00

c.n Ir. d..!on cclr t1.5.ú tt!.q.qi lnFtu..ll . r.ra.ilr

MATEÊAL

9Ol2 DrtPOSrÍl!OOtPiOTEçÃOCONTR 5URToD€TENSTODP§40KÁ-4«lV

nauÍvlo o^ aoMrost (Io
ÉoutPAÀrÊNlo Mro-oÉ.osaÂ

o,@ 0,oo

qro
1,@ t6,39 56,39

coMrosr(Iô 5r tÍÉttra
101,71 0,00

M tti,rt ur
10273 C,I{ILãÍ OE OiÊNtôaM aM AVEtrfi À Dt ÍlOtO rvtÁO çO, Or MtNSôaS I irÍtt{ÀS /rc I socr\r, COM ÍArP Dt@tanETO, [{C1U5|M M

tsui/x, 0l aoiarrSt(Io
ÉQU|PÀ/!ÉI{ÍO MrO-oa-OBtÀ MÀTEirÀl. SERV.rtiClriO arrSÍOrOrAL

0,@ otx, a48,1, o,ttr .,}a,7',

coMro3rçÁo^NÀ!ÍncÁ

aoMPosrçloaí{^!ÍrlaÁ

coMmsrçÃoar{ íntÁ

coMro3rçÁoÁnÀrín(j

M

clrsto unrÍ

MÀÍEEAI

1213' ,tÀaÁ DE 5r IÁ!TZE O OE St6 UITXOACOI{TM rí{(Er{O rO, ÉOÍ0t U Mr Nt9CÉnl€, AUÁDRÀDA .rOX 20! CM, EM PVC rl. MM Arlt-O{
Éiuirc DA (qvr6tclo

tautPlÀaÉ,{Ío MIo-Dt.oe MÀÍEBA sliv. ÍEi.trno
0,o 0,00 26,0 0,q,

0,00 56,t9

ra,6

14,61

cl,lro ur{rT

26,03

qÍD .USiO UNII

74,6r

_o

=

o
l_
-
z.

.ONOULETT EM ÁrUMÍNIOTIPOLL DE 3/I'

c.MPosrçlo Â ÂLíncÂ

cusTou tÍ

<=-r,ã,ô4
dEH

LHl;

[hE

I



í (
oú.: Pld.,to P.4ao rno€ - qÉdô .oà.ni .ú v.dÍb - <Dçlo r10v . d
o.t d. É.tc DEr6/so/I019.d d.$Br9ll.

20,31 20,3r

P'ú . FOLHA N'
PROCESSO

MODALIDAOE

ÚSIO;

M

iE5UíltO 0Â COMFOStçlO

CrU-ora Coldda.r6ll&.!ú5bruÍróôqorA,lo.iÊlnúlo.lúLlllo

MÀÍIi'ÀI
oisÉ 9!ra2 coNDULETtEM ÁtuívÍNtoÍtporaoa S/a

itsuírro 0A aoMPostçro
ÉQulPlMaNÍo Mtro Dt-os8Á

o@ 0,00

Otl.01! C§úrlr.lf .lnlan .t'hltlolln.Idorholâ,trtr..lr|Ín!.hLlll.

o,t o 16,91 0,@

coMPosl çÀ o sr NrÉr cÁ

!6,9!

coivPoslçÂoAt Ín«

1r,16 0,00 17,15

coMro$çÀoÁí{aríntÁ

coMPosrçÀoaNALínc,

3,94 0,00 0t,aa

qro çv$0 uxrr

MAtIiAT
o6E 9933 @noUUrE aMAUMíMOÍIPO!ÁDIlA

rttuirc o^ aql.Gr (lo
EqUI PÀI'INÍO

o,d,

cãr.0L litr*. n.ítr ilroÔ f ,Irrr.rirro.lüí4.

MAIIEAI
ofrsa r0r7, ÁnaçtDtl RAEM m rtox r Po 0, 3/a, aoiliEo MÉNÍo

ilsuâ.o o^ coaoo6rçIo
EOUIPÁI\'EI{TO MÀôOI"O'âA

q@ 0,00

0,00 20,31 0,@

clrsÍoIot r,

ú,rr

qTD

3,94 3,98

coMPosr(loÁÍrÁLíÍrct

(rU . 017 At .ç.*'. m.tá[. r lho o d. r", lmê.tr.nro ô h.Llílo

MÀrlil^t
4178 

'AAÀçqOE 
tRÁErr,t ÁçO rNOX, T PO0,l, FORXaOMENTO

a$uMo DA (otrrao6t (lo
ÉorJrpÀM€NÍo Mlo.or omÀ

0,@ o,@

qTD

0,76 o,(x,

(,lJ -013 &rh.. rrtu bd..çor.t/.h&.d6x, íft .tnet . H.lçI.

coMPosrçÀoÂnÂLín(l

_---
\Âu



( (
o&.: prci.toPârkaorxDE-qu.dÉ.ot Ír..m v.i§iÍlo- @çaô220v (ú bt.G

D.t d. DE9 ô: oEzÊM3lo/20r9. om dü.nrôçao

AU CHA Ê ÂAAUELÀD E AçO GAVÀ{ I2ÂDO 1X", FORNÊCI MTiIÍO E ] NSTAÀ4ÃO

oRSE 9924 BIJCHA Ê ÁiÂUELÂ OÊ Àm 6AVÁX|2ÁDO 1i 
ú, FOFIV€C| MÉ NÍO E tNSTÁrÁçrO

ffsuMo oa coi/Fosr(Io
EOUIPÂA,I€NTO M/b-DE,OB8À MATER ÁI

o,@ 0,110 0,?8

cpo - 019 ax h. ..d.h & tl ra].tv.ibdo 1", l6.c tn.nr.. Iüt.\aô

coMro'rçÃo^flÀrÍficÂ

MÁTEiÂI
344 EUOIA E ,AÂiuElÁ DÊ ÀçO eÁlvAnl,ADO 1 , FOiNECI MÊNÍO E lNsÍAlay'O

rlsuM(, DA <oarro§rçÃo
EqIIPÀMEIITO MIO'DE.OSAÂ MÀTERIA

o,@ 0,00 1,50

cRl .020 âÍ h! ..d.ld. .aoa.lv.n!r& rx", ítutn.íto. htlrhçaú

aoMPostçÃoÀflÂtfTt<À

UN

q,D aulTouÍ{lr
1,50 1, t0

PU .F0LHA NO

PR0cÊss0

VISIO
coMPosrçÃosrNrÉÍr«

QTO

0,00

cutro lJNtÍ



( (
ob.: P' i.to h.r& rnoÉ - q@dÉ .ô.n. .m çrB,,io - cnç,o 220v ( d àb.c

o.t d. pEgor ot2EMEIo/2oo cm d.ffô9lo PM

PROCE

MODAL

VISIO:

FOLHA N'

JJU

iDADE

coMPosrçlosr rÉTrca

ffsuMo oÀ coMPost (Io

o,d) 0,@ 3,t0

coMPosrgÀoÀNALÍTrü

coMm§rçÀoÀ a(ÍncÁ

coMPosrçloaNALlrrtÀ

coMPostçÀoÂftaLíIlCt

Cr,U. @1 lGliúrrr/t wd!tóôpor.ú!5t, l@ctrdrto.ha.aíao

aAr.du lturô h ar.do.rE.n lrlri.,.Fin r.o

c,u.o2t aq{uto.!iÍrn(nl,í.ra[o FE t h.!td.b.!qrr.. krlúú.t !.lt

@U GL colui. ô.út oê invs p.ô íun l,iúv.Éi,..

úatti^l
72to LuMrí{,iã Ás 2xaot oE soB*poR aoMptíA FoitEo McNÍo I I rsÍrt tç&

itiuiro Dl aoíf6t(,o
IqUIPÁÀiINTO M,O.OÉ'O*A MATÉiIA

0,o o@ $a,fi

oro Cl'5'O UMÍ

M

M

MrthlÂL
10739 SA.rCrDÀEMGRI,'I ÍO O NZA ÁN DOR|Nl.lA tSPESSLrRÂlCM

IlsuàF D^ cóaro6r(Io
EautPÁÀrtNÍo Mlo.ot-o8â

0,@ 0,oo 761,47 o,(x, ta7,al

o,00 t6!,r,

1U15.21

cl{to uNrÍ

M^ftilt
1,119 @iJU NIO rsÍi!ÍURÀ MEÍhl CO PMAÍÂBEL,§ DE BrSOUalt, rn4usrlt lÁ6ÉLrS

itsul/í, OA d)artosrclo
€QUIPÀ\,ENÍo MIO.DE'o88A MAIêâIÁI'

gú o,tE 1215,2t

!215,21 x7t5,2l

MAITíAI
ORSE I@Gê COnlU NTO MtÍÁICO OE TRÁVTs PÁÂA FUISA, IN CIUSIIE ÁÉOCs

lfsuíú Dl @tra6t(Io
EolJrPÁMENTo Mro,oE,oof,,À

q@ o,@

qm CU§TOUNIT

2ao,@

(,u ' 025 a.í,uno 6.táLo !.8 nd. d. eobid

coMPosrçÂoÁNÂrírcÁ
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MOD ALIDADE

VISTO:

coMPosrçÃo DE BDr (%)

* Para cálculo do BDl, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDt= (((1+aC+S+R+G).(1+OF).11+rl)/11-l))-l

onde:
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

Administração central

taxa de garantias

coHNs
rssQN

P l, .F01.]tA No 
-

PROCÉ SSO I ) o Ll

4,OOoÁ

0,400Á

Total R= 1,77%

3,OO%

2;0%

ITE IV DtscRrMrNAÇÃo l%)

Total AC = 4,OO%

CENTRATAC

OF DESPESAS FI'IÂiICEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

o,59%

0,59%
DOeG

0,40%

0,970Á

tucno
Lucro bruto

Tota L

6,16.Á

6,760Á

I

Pts 0,65%

Total I =

CPRB 4,50%

LO,65%

talã!919g!ros
taxa de riscos

t

TRIBUTOS

TOTAL (BDrl = 26,4L%



P[,( .IOLHAN'

PR0cEss0

MODALIDADE

Obra: Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadÍa grandê - 220V - Blocos
Município:

ITEM DESoRTÇÃODôSSEEVToôS

1 sERVrÇOS PRELIMTNARES

2 I\,4OVIMENTO DE TERRAS

3 FUNDAÇÕES

4 SUPERESTRUTURA

5 SISTEMA DE VEDAEÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

6 ESOUADRIAS

7 SISTEMAS DE COBERTURA

I IMPERMEABILIZAÇAO

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXÍERNOS

'10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇAO)

11 PINTURA

12 INSTALAÇOES HIDRAULICA

INSTALAÇAO SANITARIA

14 INSTALAÇOES DE AGUAS PLUVIAIS

15 LOUÇAS E METAIS

lr) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉNCIO

17 INSTALAÇÕES ELETRICAS (1 1 OV/220V)

18 SISTEMADEFnoÍEÇToco','ÍRADESCABGASATMoSFÉRICAS(SPDA)

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 SERVIÇOS FINAIS

I
I
I

I

I

res tolais

I



PM .FOLHAN'

PROCESSO

MODALIDADE

PLANEJAMENTO

VALOR (R$ % ITEM 1 2

5.1 1 3,00 0,87% 100%
5.113,00

12.083,46 2,O50/" 1000/"

12.083,46
64.318.90 10.90% 80% 20./"

51 .455,'í 2 12.863,78
88.227 ,40 14,96% 50% 50%

44.113,70 44.113.70
43.244,82 7,33%

12.533,17 2,12/"

117.356,46 19,90% 90%
105.620,81

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

46.448,84 7 ,87"/.

54.338,95 9,21y"

58.500,44 9.920

5.444,87 0,92%

10.365,91 1 ,760/o

21.673,53 3,67%

5.231,74 0,89%

673,38 o,11"k

17.O14,72 2,99ok

9.106,37 1,U/"

9.859,80 1 ,670k

473,67 0,08%

68.651,58 149 34,51100%
10,99%11,64/o
,,

,38

\Íle'

6,+.8/í7,00



P[4 . TOLHA NO-_.'_
PROCESSO

MODA

VISTO

LIDADE

4 5 6

50%
21 .622,41 2t.622,41

50% 50%
6.266,59 6.266,59

10%
1 1.735,65

50%
23.224,42 23.224,42

50% 50%
27.1 69,48 27.169.48

15% 700/"

8.775,07 8.775,07 40.950,31
50%

2.722,44 2.722,44
50% 50%

5.182,96 5.182,96
I00%

21.673,53
20k 80%

1.046,35 4.185,39
50% 50%

336,69 336,69
50% 50%

8.507,36 8.507,36
100%

9.106,37
100%

9.859,80
100./"

473,67

-- 60.390,15
19,76"/a 21.94% '1o,24./o



Ot : h.lo à.t4. t tOE ' (l.dó .ô.Ír. .ú {.dá.b - AçIo22OV úd tb.6
o.t il. í..r G Dtzti/Eo/&rg.m .rdfrrlo

PM . FOLHA NO--
PROC ESSO

MO

VISTO:

et/ _ 01 rt..r& .pob Fo Pltl m .tc ls ,.. lrE, .n tM!, PM2. PMa, ltíó.h.. !.ê116

.,u'@r T.hr r.tat. düú.dr Éa É't.d. i. cd b. h.r,.p.r{r. o,5nn l(otôúitr.fr.r.ol
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IÍEM có0lo0 FO ÍE oElci&Áo ms sERvrços

2 MOVTMEI{ÍO DE ÍEERÂ PÀâA FUIIOAÇÕEs

21 96995 Alm açiloado n €mâdâs de 0 20 m cÚ @t@l argrbarc (ãúe b6tlBn$) 27 39 34,62 5 364 02

22 93353 EwyaÇáo l,zuldê El6 m q@hE lelrm qero @tÉ áté h= 2,0m 81 67 57 10 4 663 36

Reitm aFrk6<,o de Ela cfr Íd@l da oô.á 27 39 1277',13

Âtm dnt .t&ro nÉn@hste sob arqu6êm6ás 34 ô2

3 FUNoÁÇàEs

3_l collcRETo aRt Áoo. tLocos
311 90885 203 00 89 04 16 07512Esle €*Eda man@lrenle d=ro m ú c@Íêlo rck=15 MFa (em ârÉÉo)

96620 LôtÍo de ffi.etô nàÉdtulu6l, 6p65uÉ 5.m 336 343 26 433,91

96542 Foma de madg6 êm tábús pâE tundaçóG, ú Íeap@íatrEnto 120 03 55,01 3 3.46 39

312

AmaÉo de aço CA-50 o 6,3 á 1 2,5mm nd@ loÍ@rmrÍq @le, dobB € 610€çâ0 546 45 5,69 719 3 923 93

546315 92191 AmãÉo dê aço CA60 @ 3 4 à 6,0dm, rftl@ lo.nerme.to cólG doà.a ê 6lcÉo
316 côrcrelô Bom!êédo f;lc 25MPá, rmluridó Fêpâo hnçarento e adsl6almlo 33.51 290 95 12 324 64

3.2 CONCRETO ARMAOO - VIGÁS 8Á].DRÁi'ES

433 9196620 La$Ío dê dE€to rÉo€dn-turd], 6pe6srá sdi 254 3.á3 26

69.54322 96542 F(x@ dê ma(brê m lébG paE tund.Éê dn rêpídet8rEno 139 57 55 01

92793 Amôção dê â@ ca-so @ 6,3 a 1 2 smm rEr@ lqErÊtô dtê ôbrà e @lo.á(ào k! 563 230151323
536 r 020 5aÀr.aÉo de aro cÂ50 0 3 .r a 6 otum, ftíe loÉreíúo die, (t)brd e @lo@{áo

290 95 3 696 29325 có..eiô B.núá.,o lde 25MFà rnduodo p.epa@, rançamhto e á(,êíÉffi|ô

coficRE o aRtltaoo -vlc s
97 89Mmta!€m e desmntagêm dê toma pa6 v!GB, madêÉ sêdá cfr rÉpíftnarerto

424 55 569 7,19 3 081 2792793 ama{àô (lê â9o câ5o o 6,3 â 12 afim, iÍ!c{e ícrEr@íô, dle &lbrà ê cd€áção kg412
'127 536413 Amaçào de alo CA50 O 3,4 a 6 omm rrclM dÉrmnto, @rle, dob€ e @lo€çào

3 133 57452 290 95coftÍdô Bdnbédo i.*= 2silPa mlurndo pÍepaÍo, lan{êÍBno ê ade@msto

CONCREIO ÂRMÀ@ .I.A.IES E PILARES

43 22 6 730.65155 73421 925í0 Mstagem e d6mnlag4 de íúm, mâdà6 @pe.sada .m eÉt@nârenlo

kg 1 946 45 569 ;19 1399496amaÉo & aço c^§o 66,3 a iz5mm ndrs lodl€iffilô úte dot áec.ao6êo422 92i93

17797353692791 AmaÉo de @ CA50 O 3.4 a 6,0mn ÍÉl@ 
'.rÉnEnlo, 

6le, (,Ôt 6 e 6lo€çã0
290 95 367 79 3 939 03cmreto Bóínb€4ro tul(: 25MPa rrcrúndo pret6ó lánçáíEdo e ad€@íEúo

34 33 75 15425 7420211 Lárê & úErdo píé{n ldáóá pôÉ l«o ú ffitrEto
CONCRETO ARMÂDO. AROUIBÂXCÂOÂS E BÁXCOS

4 432 00MútálE n e dê]Miagm de lqE m*É cmpêÔsda lÚ ÍêpíÕ€àíÉto92510

719{! 135 39 569432 !r793 Amàç5o ê aço CA-50 @ 6.3 a 12,5m nd@ trcr.Erto, .o.te. doõrá e @ro.ação

95 93 546kg92191 Annação dê áço CA60 O 3 4 a 6,0hm, rErÉ ÍmeÍEnlo dtê, dobrd ê @locaçÊô

242374659 290 95côrcleo Bô.nbêâ(b fck= 25MPa, [clundo p€paó, leôÉíE rto e adeÉmslo

CO'ICREÍO ÀRMAOO. LAJE DE PISO PÀiÂ OUÁDRÀ

10 8! 39,84 50,3692422 Monlagm ê dên@tagm de rc.ro íEde@ úpêíEá<,a Im Íe.p.Gitame.'to

3 353,9933,83 9A 2496624 Laí@ de ffiâ c.hpa.bda 6PessuE 5cm

11 63920AmÉo n tela de aço O'92 í 15.n, ndue ,o.ÉrrÉÍo e coio@!áô

I 956 03condelo gdnàêádô r.rc 25MP3 irElurÉo píepé.ô. lá.cáffito e addsrerno
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2r a5 2T 62 936 32451 veÍga e útrer96 píéfioldâóá lc*= 20MPa eçáo 1ü10cm
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(6pê@ 96n): ffitarenlo 6n .r9áÍr6a trà{. 1 2 (orBto e aÍeiá)
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