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Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022 
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 19/05/2022 ABERTURA: 10:00 HORAS 
 
 

RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022 
 

 
PREÂMBULO 

 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por meio da Comissão 

Permanente de Licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo indicados, 
fará realizar licitação pelo REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
– RDC, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa: ABERTO, critério de julgamento: 
MENOR PREÇO GLOBAL, regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇOS 
GLOBAL, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, que será regida pela 
Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.581, de 11 de 
outubro de 2011 e subsidiariamente no que couberem as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. 

 
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de Reforma de Unidades 
Básicas de Saúde no Município de São João dos Patos-MA, Conforme Detalhamento no 
Plano de Trabalho Anexo I do Presente Edital. 
 

 
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
 
A partir das 17:30:00 (dezessete horas e trinta minutos) do dia 27 de abril de 2022 até 
às 09:55:00  (nove horas, cinquenta e cinco minutos) do dia 19 de maio de 2022. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:  
 
Às 10:00:00 (dez) horas do dia 19 de maio de 2022, horário de Brasflia - DF  
 
Local: www.bbmnetlicitacoes.com.br 
 

REFERÊNCIA DE TEMPO:  
 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. 
 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:  
 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/, 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ 
 
Informações adicionais pelo fone: (99) 98421-9518 e-mail: cplsjpma@gmail.com. 

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

 

1.1 – O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, através da Secretaria Municipal 

de Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Portaria nº 

12/2022-GAB, de 21 dias do Mês de Janeiro de 2022, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á 

licitação na modalidade RDC ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.  

 

1.2 - O RDC ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de São João dos 

Patos/MA, denominado Presidente da Comissão, mediante a inserção e monitoramento 

de dados gerados ou transferidos para a plataforma de licitações "BBMNET Licitações", 

constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço 

www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

 

2. - DO OBJETO: 

 
2.1 – Contratação de Empresa para a prestação de serviços de de Reforma de Unidades 
Básicas de Saúde no Município de São João dos Patos - MA, Conforme Detalhamento 
no Plano de Trabalho Anexo I do Presente Edital. 
 

2.2 - O orçamento global estimado para o objeto da licitação é R$ 1.617.536,69 (Um 

milhão, seiscentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e nove 

centavos).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/
mailto:cplsjpma@gmail.com
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


 

 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 

 

Lote Ordem Discriminação Valor R$ 

01 

I UBS SAO RAIMUNDO I 
                                 

134.321,46  

II UBS SAO RAIMUNDO II 
                                   

116.142,12  

III UBS SAO FRANCISCO I 
                                

105.936,55  

IV UBS AÇUDINHO I 
                                

106.764,48  

V UBS AÇUDINHO II 
                                

107.239,35  

VI UBS BURITI LARGO 
                                   

117.162,71  

VII UBS IPEM 
                                 

148.213,04  

VIII UBS BARRO BRANCO ANEXO 
                                

129.784,29  

IX UBS JATOBA DOS NOLETOS 
                                 

221.872,71  

X UBS BARRO BRANCO 
                                 

150.322,41  

XI UBS MALHADA DA AREIA 
                               

279.777,57  

VALOR TOTAL 1.617.536,69 

 

2.3 – O prazo para execução do objeto será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 

do recebimento da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogável. 

 

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação 

orçamentária abaixo especificada:  

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS  

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS  

02 PODER EXECUTIVO  

02 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

021600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

10 Saúde 10 301 Atenção Básica  

10 301 0014 SAUDE MELHOR PARA TODOS  

10 301 0014 1066 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES 

BASICAS DE SAUDE 

Valor: 100% À Suplementar   
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4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

 

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação 

perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do quinto dia útil que anteceder 

a data fixada para recebimento das propostas. 

 

5. – DA IMPUGNAÇÃO: 

 

5.1 -Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do RDC 

Eletrônico, devendo a impugnação ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail da 

CPL, Pelo sistema BBMNET www.bbmnetlicitacoes.com.br  ou por petição dirigida ou 

protocolada no endereço Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João 

dos Patos/MA, Setor de Protocolos da Comissao Permanente de Licitação. 

 

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

Administração, o interessado que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a data 

fixada para recebimento das propostas. 

 

5.3 - Para impugnações, consultas e envio de Recursos Administrativos deve ser 

observado o horário e as datas de expediente na Comissão Permanente de Licitação, 

no horário das 08 horas às 13 horas. 

 

5.4 - Se a data da Sessão Pública cair em dia que não houver expediente nesta Prefeitura 

Municipal, a data da abertura da Sessão será prorrogada para o primeiro dia útil seguinte 

ficando inalterados o horário e o local. 

6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste edital e seus anexos. 

 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste 

processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a 

seguir: 

 

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;  

 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de 

licitar e de contratar; 6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;  

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou 

liquidação; 

 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto 

básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsáveis técnicos ou subcontratados;  

 

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação. 

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

 

7.1 - O certame será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, que terá, 

em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da Comissão;  

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame;  

7.1.3 - abrir as propostas de Preços;  

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;  

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;  

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do 

lance de MENOR PREÇO;  

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;  

7.1.8 - declarar o vencedor;  

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para 

julgamento;  

7.1.10 - elaborar a ata da sessão;  

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação. 

 

8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET: 

 

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso 

poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br acesso “credenciamento – licitantes (prestador de 

serviços)”.  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão 

ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, 

Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET 

Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira 

de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através 

dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

9. – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES: 

 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de 

Negociação”  

 

9.1.1 – As propostas de preços deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e 

horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.  

 

9.2 - Caberá ao prestador dos serviços acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do RDC Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

 

9.3 - Caso haja desconexão com o Presidente da Comissão no decorrer da etapa 

competitiva do Certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances, retornando o Presidente, quando possível, sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos 

participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a 

continuidade da sessão.  

 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o RDC, tendo em vista a quantidade 

de lotes, o Presidente designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas 

e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações 

de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento, precedidos de 

agendamento ou não. 

 

10. - DA PROPOSTA: 

 

10.1. A participação no RDC eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de 

identificação e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da 

PROPOSTA DE PREÇO no valor total do item. 

 

10.2. Após a divulgação do edital, os licitantes deverão encaminhar PROPOSTA DE 

PREÇO inicial com o valor por ITEM/LOTE(S) na Moeda Real, até a data e hora 

marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – 

www.bbmnetlicitacoes.com.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase 

de recebimento de propostas. 

 

10.2.1. As propostas de preços possuem prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) 

dias consecutivos; 

 

10.3. No momento do envio da proposta o licitante deverá declarar por meio do sistema 

eletrônico em campo específico: 

 

10.3.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;  

 

10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores;  

 

10.3.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

Aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; e  

 

10.3.4. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira 

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2, de 16 

de setembro de 2009, da SLTI/MP.  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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10.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo 

presidente, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do 

processo, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma. 

 

10.5. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à 

tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além 

de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente 

Edital. 

 

10.6. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

 

10.7. Ao cadastrar sua proposta no sítio do sistema eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, o licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. 

Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto 

ofertado”. Não serão aceitas descrições como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRIÇÃO 

CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”, etc.  

 

10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a 

licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo “FICHA 

TÉCNICA” e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema 

da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por 

qualquer meio (Nome de cidade, CNPJ, Papel Timbrado e Outras palavras ou expressão 

que possa ou venha identificar a licitante participante do certame). Acompanhado da 

“FICHA TECNICA”, o interessado deverá anexar os arquivos referentes aos itens: 

12.5.3.1, 12.5.3.2, 12.5.3.3, 12.5.3.4, 12.5.3.5, 12.5.3.6 e 12.5.4. para o cumprimento do 

objeto ora licitado de acordo com a legislação vigente sob pena de desclassificação, 

sendo identificação do licitante. 

 

10.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente 

das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitação 

destas pelo proponente.  

 

10.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente 

edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.  

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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10.10. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

10.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto 

deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo 

o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.  

 

10.12. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação 

da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

11. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO E DA ETAPA COMPETITIVA  

 

11.1. A abertura da sessão pública deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissão 

de Licitação, ocorrerá na data e na hora indicadas deste Edital, no sítio 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

 

11.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo próprio do sistema 

eletrônico;  

 

11.3. O Presidente verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, mediante justificativa registrada no sistema, com 

acompanhamento real pelos licitantes;  

 

11.4. Somente os licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances. 

 

11.5. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances 

públicos, sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada 

lance.  

 

11.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, 

conforme Instrução Normativa n° 5, de 7 de novembro de 2013, da SLTI/MPOG; 

 

11.7. Durante o transcurso da sessão, os licitantes terão informações, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante;  

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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11.8. Será permitida aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a 

disputa. Serão considerados intermediários os lances cujos valores forem iguais ou 

superiores ao menor já ofertado e inferiores ao último lance que tenha sido ofertado e 

registrado no sistema pela própria licitante; 

 

11.9. Os lances de mesmo valor serão classificados conforme a ordem de Apresentação;  

 

11.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, 

sujeitando-se a licitante desistente às sanções previstas neste Edital.  

 

11.11. Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo valor seja manifestamente inexequível.  

 

11.12. Para o encerramento da fase de lances da sessão pública, o presidente informará, 

com 5 (cinco) minutos de antecedência, o horário previsto para o início do tempo 

aleatório, quando será encaminhado pelo sistema aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada 

a fase de lances;  

 

11.13. Encerrada a fase de lances, o sistema classificará as propostas por ordem 

decrescente de vantajosidade;  

 

11.14. Após a definição da melhor proposta, se a diferença entre o melhor lance e o do 

licitante subsequente for de pelo menos 10% (dez por cento), a comissão poderá admitir 

o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações, fase em que os 

licitantes serão convocados a reapresentar lances;  

 

11.15. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a COMISSÃO poderá 

admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações, fase em que 

os licitantes serão convocados a reapresentar lances, sendo os lances iguais 

classificados conforme a ordem de Apresentação. 

 

11.16. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 
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12. – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: 

 
12.1 – A Comissão Permanente de Licitação - CPL efetuará o julgamento das propostas 
pelo critério de "MENOR PREÇO GLOBAL", podendo encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de 
menor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para 
execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidas neste edital.  
 
12.2 - Encerrada a etapa de lances, a Comissão examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para 
contratação. 
 
12.3 - No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos, encargos sociais e 
trabalhistas, despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas 
que incidam, direta ou indiretamente, na contratação do objeto. O Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que não podem 
ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta comercial 
apresentada.  
 
12.4 - No preço cotado também deverão estar inclusos todos os equipamentos, 
instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, 
bem como quaisquer outras despesas necessárias a realização dos serviços. Os 
impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverão ser 
identificados em item especifico do BDI. 
 

12.5 - No prazo máximo de duas horas a contar do encerramento da disputa de lances, 

a licitante detentora do menor valor para cada lote, deverá enviar a Proposta, em arquivo 

digital único, para o e-mail cplsjpma@gmail.com, ou por meio eletrônico (upload), nos 

formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite para cada 

arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, na qual deverá conter, sob pena de recusa da proposta, 

as seguintes informações e documentação: 

 
12.5.1 - Nome da empresa licitante, endereço, e-mail, telefone e número do CNPJ;  
12.5.2 - Dados bancários da licitante;  
12.5.3 - Proposta Comercial, contendo o menor preço, em algarismos arábicos e por 
extenso, em moeda nacional (Real), devidamente datada contendo:  
12.5.3.1 - Planilha Orçamentária;  
12.5.3.2 - Composição dos Custos Unitários (CPU) - com indicação dos quantitativos e 
dos custos unitários, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como 
verba;  
12.5.3.3 - Bonificações e Despesas Indiretas (BDI);  
12.5.3.4 - Encargos Sociais (ES);  

mailto:cplsjpma@gmail.com
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12.5.3.5 - Cronograma de físico-financeiro.  
12.5.3.6 –Composição salarial detalhada aplicando as leis sociais e trabalhistas das 

principais categorias profissionais envolvidas na execução dos serviços. 

 
12.5.4 - A Planilha Orçamentária e a de Quantitativos e Preços Unitários, deverão conter 
a indicação dos preços unitários e totais por item e subitem e, ainda, o global da proposta, 
conforme planilha da Administração, preferencialmente na mesma ordem, numeração, 
descrição e quantitativos apresentados nas planilhas anexas ao Edital.  
 
12.5.5 - Nas planilhas apresentadas deverão estar descritos os encargos sociais e 
trabalhistas, BDI e todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas 
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, e ainda quaisquer outras despesas 
necessárias à realização dos serviços; 
 
12.5.5.1 - Detalhamento do percentual de Bonificação/Benefícios e Despesas Indiretas 
(BDI), ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI), e de encargos sociais, detalhando todos os 
seus componentes, também na sua forma percentual;  
 
12.5.5.2 - Com o objetivo de se adequar a Lei n° 12.844/2013, que trata da desoneração 
da folha de pagamento, bem como atender ao Acordão 2622/2013 – TCU, as planilhas 
orçamentárias deverão ser apresentadas com desoneração de folha (encargos 
sociais=85,75%) e BDI máximo de 30,00%, conforme composições constantes no Anexo 
“Composição do BDI”, deste Edital.  
 
12.5.6 - O Cronograma Físico-financeiro deverá apresentar o desenvolvimento previsto 
para a execução total do objeto desta licitação em relação ao tempo, observado o prazo 
de execução proposto no cronograma físico-financeiro elaborado pelo licitante, bem 
como os itens, etapas, fases, seus respectivos custos e pagamentos;  
 
12.5.7 - A composição de custos unitários dos serviços ofertados (orçamento analítico) 
deverá apresentar discriminadamente as parcelas referentes à mão de obra, materiais, 
equipamentos e serviços; 
 
12.5.8 - Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá 
ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da licitação;  
 
a) Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta, considerar-
se-á o prazo de 60 (sessenta) dias para o julgamento da mesma. 
 
12.5.9 - Garantia dos serviços, que não poderá ser inferior a cinco anos;  
 
12.6 - Dentro do prazo acima estabelecido, poderão ser remetidos, por iniciativa do 
licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos 
aos documentos solicitados no edital. 
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12.4.1 - Independente de quantas vezes fizer uso da funcionalidade de “Upload” ou ainda 
que autorizado a enviar por E-mail, a entrega DEVERÁ ocorrer dentro do prazo 
estabelecido no subitem 12.5, impreterivelmente. 
 
12.4.2 - Depois de transcorrido o prazo de envio, não será considerado, para fins de 
análise, sob qualquer alegação, o envio de documentação que deveria/poderia ter sido 
remetida anteriormente, sendo realizado, pelo Presidente da CPL/PMSJP, o registro da 
recusa da proposta e a convocação do próximo licitante, conforme o caso. 
 
12.5 - A Comissão ou o departamento técnico responsável pela instrução do processo 
poderão realizar ou propor diligências para aferir a exequibilidade da proposta, ou ainda, 
para ajustar a proposta apresentada pelo licitante melhor classificado, com vistas a 
atender plenamente ao orçamento estimado pela Prefeitura Municipal de São João dos 
Patos/MA, compreendendo, para tanto, a readequação dos valores unitários que 
deverão ser contemplados iguais ou inferiores aos estimados, respeitando sempre o 
valor global ofertado na etapa de negociação. 
 
12.6 - Observadas ainda as condições dispostas nos itens 11 e 12 deste Edital, será 
recusada a proposta que:  
 
12.6.1 - Contenha vícios insanáveis;  
 
12.6.2 - Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;  
 
12.6.3 - Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do 
orçamento estimado para a contratação;  
 
12.6.4 - Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração 
pública;  
 
12.6.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanável;  
 
12.6.6 - Não contiver todos os dados e elementos exigidos, seja omissa ou apresente 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;  
 
12.6.7 - Não atenderem as condições exigidas neste edital e seus anexos;  
 
12.6.8 - Estiverem com preços unitários superiores ao orçamento previamente estimado 
pela PMSJP, o qual segue os termos dos §§ 3° e 4° do art. 8° da Lei n° 12.462/2011. 
12.6.9 - Apresentar preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto. 
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12.7 - Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos percentuais de preços 
resultem em valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores:  
 
12.7.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do orçamento estimado pela Administração Pública, ou  
 
12.7.2 - Valor do orçamento estimado pela administração pública. 
 
12.8 - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, a Comissão examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente 
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos do 
Edital.  
 
12.9 - Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com 
relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de 
garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição 
que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a 
sanar pequenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão 
de Licitação.  
 
12.10 - A Comissão poderá valer-se de pareceres de técnicos para orientar sua 
decisão.  
 
12.11 - A Apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como 
evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações, 
e demais documentos e os comparou entre si, e assim, obteve as informações 
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua 
proposta de preços, pois os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma 
proposta de preços completa. 
 
12.12 - Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 
memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer 
detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e 
válido.  
 
12.13 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será 
considerada se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto deste edital, 
das peças gráficas, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais 
documentos de licitação.  
 
12.14 - Qualquer condição ou especificação omitida na proposta implica 
automaticamente em aceitação das condições e especificações correspondentes 
constantes deste Edital.  
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12.15 - A licitante que deixar de enviar a proposta, ou qualquer documentação exigida, 
dentro do prazo estipulado, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas 
neste edital. 
 
12.16 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, a Comissão Permanente de Licitação – CPL 
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
12.17 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender as exigências fixadas neste Edital.  
 
12.18 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final do 
licitante detentor do menor valor deverá ter lances ajustados de forma que os valores de 
cada um dos itens não resultem, apos os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.  
 
12.19 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as 
exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pela Comissão. 
 
13. - DA HABILITAÇÃO: 
 
13.1. Os licitantes encaminharão os documentos relativos à habilitação exigidos no 
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, deverão ser encaminhados 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, exclusivamente 
por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, 
observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação 
estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br.  
 
13.2. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos 
estabelecidos acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as 
sanções previstas neste Edital, podendo o Presidente da Comissão convocar a empresa 
que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 
 
13.3. Para que se verifique o possível descumprimento das condições de Participação 
no Certame, a licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar deverá 
encaminhar juntamente com a documentação de Habilitação a consulta aos seguintes 
cadastros: 
 

Cadastros:  
 
13.3.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);  
 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
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13.3.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  
13.3.3 - Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas 
da União – TCU;  
 
13.3.4 - Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 
do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 
 
13.3.5 - No Sistema de Cadastramento Unificado de Prestador de serviços SICAF, como 
impedidas ou suspensas; site: https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf; 

 

13.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.5 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

13.6 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

13.7 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação 

13.8 Constatada a existência de sanção, a Comissão Permanente de Licitação - CPL 

reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

13.9 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

13.10 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

13.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf
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13.12 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

13.13 Para fins de habilitação, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação 

 
13.13.1 - PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
a) Cédula de Identidade do (s) representante (s) legal da empresa; (Art. 28, Inciso I, Lei 
Federal nº. 8.666/93); 
 
b) No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
c) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
 
e) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 
f)  No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 
dos seus administradores; 
 
g) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
h) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente. (Art. 28, Inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93); 
 
i) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 
 
13.13.2   - REGUALIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ) da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; (Art. 29, Inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93); 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; (Art. 29, Inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93); 
 
c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. (Art. 29, Inciso III, Lei Federal nº. 8.666/93); 
 
d) Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); (Art. 29, Inciso IV, Lei Federal nº. 8.666/93); 
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante; 
  

 Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN; 

 Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa; 
 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante; 
 

 Certidão Negativa de Débitos; 

 Certidão Negativa da Divida Ativa; 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei 5.452, de 
1º de maio de 1943; (Art. 29, Inciso V, Lei Federal nº. 8.666/93); 
 
i) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela 
correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
 
13.13.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA: 
 
13.13.3.1 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo 
Distribuidor da sede da licitante, com validade máxima de 60 (sessenta) dias; Caso a 
certidão mencionada seja emitida na forma POSITIVA, devera o licitante comprovar por 
meio de certidão emitida pela instancia judicial competente, que o plano de recuperação 
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foi acolhido na esfera judicial na forma do art. 58 da Lei Federal n° 11.101/2005. e que 
esta cumprido regulamente o plano de recuperação, estando apta economica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal n° 
8.666/1993: 
 
13.13.3.2  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
ano 2021, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, acompanhados de Nota Explicativa exigida pela Lei 6.404/1976; 
 
13.13.3.3 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no conselho de classe, acompanhado 
da respectiva DHP válida na data do Certame;  
 
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada 
através de índice financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar 
de acordo com os valores ali estabelecidos: 

ILC = 
Ativo Circulante 

≥ 1,00 
Passivo Circulante 

 

ILG = 
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 

≥ 1,00 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

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

13.13.3.5 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou;  

b) Publicados em jornal de grande circulação ou;  

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;  

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente 
dos Termos de Abertura e de Encerramento. 

e) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente 
com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – 
SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013 e alterações; 

f) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar 
juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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contábil digital – SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas hipóteses previstas nos 
termos do inciso II, do art. 3º da IN RFB nº 1.420/2013 e alterações. 

 
13.13.4 - PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: 
 
a) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional (is) de nível superior com formação em engenharia civil, 
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no 
CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) 
respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), 
que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executados, para órgãos ou entidades da 
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, ou ainda, para empresas privadas, que não a própria licitante (CNPJ diferente), 
em uma ou mais obras de prédios públicos, comerciais ou industriais. 

 
b) A comprovação de vínculo profissional, para atendimento da alínea "a", se fará com a 
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como 
contratante ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio ou 
do contrato de trabalho do profissional detentor do atestado apresentado. 
 
13.13.5 - PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL: 
 
a) Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região a que 
estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto;  
 
b) Apresentar Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome do licitante, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, do objeto licitado, 
conforme, Planilha Orçamentária anexa ao Edital: 
 
13.13.6 - QUALIFICAÇÃO / DECLARAÇÕES: 
 
a) Declaração de conhecimento do local a ser realizada a obra emitida pela licitante 
informando que conhece todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações do objeto a ser licitado, conforme modelo do Anexo IV. 

 

b) Apresentar Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal de 1988 (ANEXO do Edital), declaração da licitante de que não 
possuem em seu quadro de pessoal empregado(s) menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998), nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988 (Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999); (Art. 27, Inciso V, Lei Federal 
nº. 8.666/93);. 
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13.13.7 GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 
 
13.6.6.1 A empresa participante deverá oferecer a título de garantia de manutenção da 
proposta, conforme o Art. 31, III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a 
importância  equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado do Lote que for ofertar 
proposta, devendo ser feito de forma separada por lote, podendo optar por uma das 
seguintes modalidades de garantia: 
 

LOTE DESCRIÇÃO  VALOR (R$) Caução 1%  

UNICO 

Contratação de Empresa para prestação 
de serviços de Reforma de Unidades 
Básicas de Saúde no Município de São 
João dos Patos-MA 

R$ 1.617.536,69  

TOTAL DAS OBRAS ==> R$ 1.617.536,68  

 
3.6.6.2 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
 
3.6.6.3 No caso de opção pela “caução em dinheiro”, esta deverá ser efetuada através 
de transferência/depósito em banco na Agencia Credenciada da Prefeitura Municipal de 
São João dos Patos/MA, na Conta Agencia: 0603-3, Conta Corrente 13.021-4, P M DE 
SÃO JOÃO DOS PATOS MA ISS, Banco Do Brasil 
 
3.6.6.4 No caso de opção pelo “título da dívida pública”, este deverá estar acompanhado 
de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informará sobre a 
exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e condições de resgate. 
 
Seguro-garantia: 
 
3.6.6.5 No caso da opção pelo “seguro-garantia” o mesmo será feito mediante entrega 
da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País e em nome da 
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,  cobrindo o risco de quebra do 
contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua 
prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da Prefeitura 
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS-MA. Deverá a apólice conter expressamente 
cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 
irrevogabilidade. 
 
Fiança bancária: 
 
3.6.6.6 No caso de “fiança bancária”, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por 
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato. Deverá a carta de 
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fiança bancária conter cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de 
inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
 
3.6.6.7 A garantia de manutenção da proposta terá o prazo de validade de 60 (sessenta) 
dias corridos a contar da data da entrega das propostas de preços; 
 
3.6.6.8 Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade 
da proposta e/ou  prazo de validade da Garantia de Manutenção da Proposta (Fiança 
Bancária ou Seguro Garantia), a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá 
solicitar as empresas licitantes para revalidar por igual período, ambos os documentos 
sob pena de ser declarado desistente do feito licitatório; Nesse caso, tanto a solicitação 
quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou 
aceitar as prorrogações solicitadas. Entretanto, no caso de concordância, serão 
mantidas todas as condições da proposta de preços apresentada. 
 
3.6.6.9 A garantia de manutenção da proposta, será liberada para as empresas licitantes 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis após esgotada a fase de julgamento das propostas de 
preços, exceto para a empresa vencedora, onde esta será liberada após a assinatura do 
contrato. 
 
3.6.6.10 A Garantia da Proposta de que trata os subitens, poderá ser feita por uma das 
formas indicadas no presente edital, devendo constar ser anexado no sistema junto com 
os Documentação de Habilitação o comprovante de deposito ou os documentos 
comprobatório das outras formas de garantia, conforme a escolha da licitante. 
 
13.13.8 – DA QUALIFICAÇÃO/ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO 
 

a) Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação encaminhados 

deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no 

CNPJ.  

 

b) Na ocorrência de desclassificação da licitante, a comissão examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção 

da proposta que melhor atenda a este edital.  

 

c) A licitante será declarada vencedora somente quando constatado o atendimento 

às exigências fixadas neste edital. 

 

d) Os participantes deverão encaminhar os documentos constantes nos itens 13.3.1, 

13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4 em nome da empresa licitante e também de seus sócios, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. A ausência destas consultas, resultará na 

Inabilitação da Licitante;  
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d1) Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação;  

 
e) Os documentos enviados poderão ser apresentados em cópia simples, devendo 

ser enviado de forma legível e devidamente assinados, protocolados conforme o 

caso de cada documento, podendo ser solicitado pela CPL o envio do original 

para fins de prova ou confrontação caso seja necessário durante o julgamento. 

 
f) Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 

2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros 

em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 

cópias autenticadas em papel. 

 
g) A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela 

autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente e 

fisicamente.  

 
h) O Presidente da Comissão reserva-se o direito de solicitar da licitante, em 

qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre 

documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.  

 
i) A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da 

licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da 

documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e 

aceito pela CPL/PMSJP. 

 
j) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 

emitidos somente em nome da matriz.  

 

k) A licitante que deixar de enviar qualquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

lo em desacordo com estabelecido neste Edital, será desclassificada/inabilitada e 

sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 
14. – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE: 
 
14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às 
microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
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alterações posteriores e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o 
procedimento descrito a seguir: 
 
14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte.  
 
14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento diferenciado.  
 
14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da 
Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.  
 
14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for 
proposta de licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno 
porte.  
 
14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o 
Presidente da Comissão convocará a arrematante a Apresentar os documentos de 
habilitação, na forma dos itens 13 e 14 deste edital. 
 
14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o Presidente da 
Comissão convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa 
ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema 
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco 
minutos.  
 
14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno 
porte que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão 
ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.  
 
14.1.3.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro Apresentar lance 
inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo 
Presidente da Comissão, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá 
Apresentar a documentação de habilitação e da Proposta de Preços, conforme itens 12 
e 13 deste edital. 
 
14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento 
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão 
considerados inválidos. 
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14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pela Comissão, 
por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro 
para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 
 
14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 14.1.2.2. 
 
14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa ou empresa de pequeno porte, o Presidente da Comissão o fará através 
do “chat de mensagens”. 
 
14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte, terá 05 minutos para oferecer proposta inferior à então mais 
bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito. 
 
14.1.1.4 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de 
Apresentar proposta de preços inferior a mais bem classificada, terá, a partir da 
Apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item 12.3.1 deste 
edital para encaminhar a documentação de habilitação e Proposta de Preços, 
 
14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte 
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de 
cada pessoa jurídica. 
 
14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação 
da irregularidade pelo Presidente da Comissão. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá 
ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes 
do término do prazo inicial que será concedido ou não, a critério da Administração. 
 
15 – DOS RECURSOS 
 
15.1 - Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Presidente da Comissão 
informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão 
Apresentar intenção de recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, 
utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema 
www.bbmnetlicitacoes.com.br onde será fixado o prazo para manifestação de recurso 
contra a decisão, sempre obedecendo o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, 
podendo ser maior conforme o julgamento e decisão do Presidente da CPL. 
 
15.2 - Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por 
meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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Apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será 
efetuada mediante Protocolo da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. 
Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos (MA), das 08h às 
13 horas, em até 3 dias úteis após o envio da documentação on-line, aos cuidados da 
CPL/PMSJP, responsável pelo certame.  
 
15.3 - Havendo quem se manifeste, caberá a Comissão verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
 
15.4 - Nesse momento o Presidente da Comissão não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;  
 
15.5 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito.  
 
15.6 - Uma vez admitido o recurso, as Licitante terão, a partir de então, que observar o 
item 15.2 supracitado.  
 
15.7 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos considerados meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo (a) licitante.  
 
15.8 - A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e 
a Comissão adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à 
autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.  
 
15.9 - Na hipótese de interposição de recurso, a Comissão encaminhará os autos 
devidamente fundamentados à autoridade competente.  
 
15.10 - O recurso contra decisão da Comissão terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
15.11 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse 
público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento licitatório.  
 
15.12 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos 
licitantes. 
 
16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
 
16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao 
licitante declarado vencedor.  
 
16.2 - Nos demais casos, a Comissão fará a adjudicação ao vencedor.  
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16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura 
do procedimento. 
 
17. - DA CONTRATAÇÃO: 
 
17.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.  
 
17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para 
assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, 
perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 
deste edital.  
 
17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não comparecimento para 
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso 
de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será aplicada as sanções 
cabíveis, e a consequente convocação do licitante que tenha apresentado a segunda 
melhor oferta classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste 
edital. 
 
17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração 
do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos 
licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não 
cumprir os compromissos assumidos no certame.  
 
17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado.  
 
17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será 
formalizado por escrito e também integrará o Contrato. 
 
18. - DO REAJUSTE: 
 
18.1 - O preço global será irreajustável. 
 
19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
19.1 - Compete à Contratante:  
19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;  
 
19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento do Objeto Contratado. 

 
20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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20.1 - Compete à Contratada:  
 
20.1.1 - Efetuar a entrega do objeto, de acordo com as condições e prazos propostos, e 
demais especificações do Anexo I deste edital.  
 
20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto/serviços que não atender as exigências 
de qualidade para utilização.  
 
20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato. 
 
21. - DO PAGAMENTO: 
 
21.1 - Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, a licitante vencedora 
solicitará à Secretaria Municipal de Saúde a medição dos trabalhos executados. Uma 
vez medidos os serviços pelo Fiscal do Contrato, a licitante vencedora apresentará nota 
fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela Secretaria 
Municipal de Saúde, mediante depósito bancário creditado em conta corrente, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da Apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada.  
 
21.2 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pelo Fiscal do 
Contrato.  
 
21.3 - As medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 
 
21.3.1 -. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-financeiro, quando serão 
feitas as medições pelo Fiscal do Contrato, considerando os serviços efetivamente 
executados e por ele aprovados, tomando por base as especificações do projeto; 
 
21.3.2 - SERÃO emitidos os “boletins de medição dos serviços”, em duas vias, que 
deverão ser assinadas pelo Responsável Técnico e pelo Fiscal do Contrato com o “De 
Acordo”, o qual ficará com uma das vias.  
 
21.4 - O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a 
comprovação do cumprimento das obrigações da contratada e mediante Apresentação 
dos seguintes documentos:  
 
21.4.1 - Registro da obra no CREA/MA;  
21.4.2 - Licença da obra junto à Prefeitura de São João dos Patos (MA);  
21.4.3 - Matrícula da obra no INSS;  
21.4.4 - Relação dos empregados – RE.  
21.5 - A PMSJP reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
serviços executados não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de 
acordo com as especificações apresentadas e aceitas.  
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21.6 - A PMSJP poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos desta licitação.  
 
21.7 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
 
21.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pela Secretaria De Educação, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  
VP = Valor da prestação a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
I = i/365 
I = (6/100)/365 
I = 0,00016438  
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 
 

22. – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
22.1 - Os serviços deverão ser entregues no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado 
da expedição da Ordem de Serviço. O recebimento definitivo ficará condicionado à 
observância de todas as cláusulas e condições fixadas no Contrato e proposta da 
Contratada, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a 
Contratada promova serviços de reparos no qual venham a ser detectados defeitos, 
irregularidades ou imperfeições. Constitui igualmente condição para a formalização do 
recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documento escrito onde 
constem a data da conclusão dos serviços, e a garantia dos serviços executados, 
referentes defeitos, falhas irregularidades e imperfeições, provenientes da execução dos 
serviços. 

 
23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
23.1 - As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da licitação serão 
aplicadas conforme descrito no art. 40 da Instrução Normativa nº 02/2010 – SLTI, sem 
prejuízo das demais cominações legais e editalícias. 
 
23.2 - Nos termos do Art.47, da Lei 12.462/11, Ficará impedido de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
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prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das 
demais cominações legais, a licitante que:  
 
23.2.1 - Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, 
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da supracitada 
Lei 12.642/2011;  
 
23.2.2 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documento falso;  
 
23.2.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 23.2.4- Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 
superveniente, devidamente justificado;  
 
23.2.5 - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;  
23.2.6- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou  
23.2.7- Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.  
23.3 - Considera-se comportamento inidôneo, para fins do disposto no subitem 18.2.6: 
23.3.1 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação, conluio ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para 
si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances; 
 
23.3.2 - Impedir, fraudar ou perturbar a realização de qualquer ato do procedimento 
licitatório; 
 
23.3.3 - Fazer ou apresentar declaração falsa quanto às condições de participação; 
 
23.4.4 - Fazer ou Apresentar declaração falsa quanto ao enquadramento como ME/EPP.  
 
23.4.5 - A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento, no limite de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 
contratação e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da ampla 
defesa. 
 
23.4.6 - A autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena e o dano causado à Administração para a aplicação 
e valoração das multas, observado o princípio da proporcionalidade.  
23.5 - A Administração comunicará à licitante sua intenção de lhe aplicar penalidades 
previstas no Edital, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, 
assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.  
 
23.6- Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro 
expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal 
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com Aviso de Recebimento, no endereço da licitante, que ficará sujeito à penalidade a 
partir do decurso do prazo para Apresentar as razões de defesa.  
 
23.7 - Quando não conseguir localizar a licitante, o mesmo deverá ser notificado por 
edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.  
 
23.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Município 
e também no SICAF se for possível. 
 
24. - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
24.1 - Não havendo expediente, ou, ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário da Comissão de Licitação.  
 
24.2 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
24.3 - Os licitantes assumirão os custos de preparação e a apresentação de suas 
propostas de preços (preço).  
 
24.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. Os prazos iniciam e vencem em dias de 
expediente na PMSJP. 
 
24.5 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público, decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e 
suficientes para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente fundamentado.  
 
24.6 - A Comissão de Licitação, com base no § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93, 
poderá determinar diligência sempre que necessária;  
 
24.7 - Poderá a PMSJP exigir, a qualquer época, a Apresentação de documentos e 
informações complementares, atinentes a esta licitação. 
 
24.8 - Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu 
insucesso na licitação. 
 
24.9 - A execução do objeto da licitação será detalhada em ordem (ns) de serviço(s) 
Específica(s) tendo, a contratada, obrigação de manter a PMSJP informada sobre todos 
os dados referentes às Educação em execução e/ou executadas.  
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24.10 - No ato do recebimento da ordem de início, a contratada deverá Apresentar o 
“Plano de Trabalho da Obra”, que será analisado e posteriormente aprovado pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  
 
24.11 - Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão 
de Licitação da PMSJP.  
 
24.12 - Os atos praticados e documentos enviados por meio do sistema eletrônico 
“BBMNET”, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os 
efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas, e ficarão disponíveis 
para acesso das demais licitantes para que, desejando analisá-los, possam acessar 
diretamente pelo referido sistema.  
 
24.13 - É vedado que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade 
em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos Decreto nº 
7.203/2010. 
 
24.14 - O prestador de serviços beneficiário prestará as informações, bem como adotará 
medidas preventivas e corretivas, necessárias ao fiel cumprimento das vedações 
impostas pelo Decreto nº 7.203/2010.  
 
24.15 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
24.16 - Para fins de aplicação da sanção administrativa o lance é considerado proposta.  
 
24.17 - É de total responsabilidade da licitante acompanhar as operações no Sistema 
eletrônico durante a sessão pública desta Licitação, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.  
 
24.18 - É de total responsabilidade da licitante responder às mensagens no Sistema 
eletrônico (chat), no prazo estipulado, o qual será de no mínimo de 5 (cinco) minutos 
contados do horário da respectiva mensagem. 
 
24.19 - Havendo divergência entre as especificações constantes dos Anexos do Edital e 
a divulgada pelo site: www.bbmnetlicitacoes.com.br, prevalecerão as descrições dos 
Anexos do Edital, para efetivação das aquisições.  
 
24.20 - aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas 
de pequeno porte.  
 
24.21 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento (e-mail 
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oficial da CPL/PMSJP cujo endereço é: cplsjpma@gmail.com ou, ainda, mediante 
publicação em Diário Oficial do Município.  
 
24.22 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os 
termos deste edital. 
 
24.23 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pela Comissão, 
comunicando devidamente aos licitantes do RDC eletrônico.  
 
24.24 - A Comissão poderá consultar diários Oficiais e sites de órgãos Públicos e 
Privados para levantamento de informações que possam confrontar as informações 
referentes aos contratos e faturamentos das Licitantes participantes do Certame.  
 
24.25 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão em conformidade com as 
disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.  
 
24.26 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste edital será o da Comarca de São João dos Patos (MA). 
 
24.27 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no 
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e 
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-
000, São João dos Patos/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone:  99 98421-9518 
 
24.28 - Constitui parte integrante deste edital: 
 

24.28.1 - Anexo I - Projeto Básico;  

24.28.2 – Anexo II – Modelo de declaração de Proteção ao trabalhador Menor;  

24.28.3 – Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos a sua Inabilitação;  

24.28.4 – Anexo IV – Declaração de conhecimento do local a ser realizada a obra 

24.28.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Sujeição aos Termos do Edital  

24.28.6 – Anexo VI – Minuta do Contrato  

24.28.7 – Anexo VII – Modelo de Proposta de Preços  

24.28.8 – Anexo VIII – Modelo de Declaração de Não possuir vínculo com servidor  

mailto:cplsjpma@gmail.com
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/


 

 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 

 

24.28.9 – Anexo IX – Modelo de Declaração Independente de Proposta  

24.28.10 – Anexo X – Modelo de Declarações Diversas 

24.28.11 – Anexo XI – Ficha técnica descritiva do objeto 

 
 

São João dos Patos/MA, 25 de abril de 2022. 
 
 
 

KAIRO COELHO DE SOUSA CORREA 
Secretária Municipal de Saúde 



 

 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 

 

ANEXO I  
 
 

PROJETO BÁSICO 
 

 
 
 
 
 

ANEXO AO EDITAL  
 



[1 

a 
0: 

Reforma das Unidades Básicas de 
Saúde do Município de São João 

dos Patos-MA 

VALOR DA OBRA 

R$ 1. 617. 536, 68 

CONTEÚDO: 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
ORÇAMENTO SINTÉTICO 
ORÇAMENTO ANALÍTICO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

CURVA ABC 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

NOME: 

FORMAÇÃO: 

CREA / MA: 

CONTATO: 

&. b. ~a Patas_ 

jcw.^ Henrique-'orto No &o 
Ens' Civil - C2EA 1 J0672022 

São João dos Patos - MA 
2022 



'  PREiE,TURA 4E 

SAG J,OAO 
\ ~ DOS.6PATOS  

~ 40V.kNNÓ'.DOVOVQ•,„ :-~ 
s:v 

Obra/Projeto: Reforma das Unidades Básicas de Saúde 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA Local: Zona Urbana e Rural BDI: 28,82% 
Data ref: SINAPI 12/2021 / ORSE 11/2021 / SEINFRA 0.27 

Descrição Unid. Quant. 
Referência do Preço 

Unitário 
Preço unitário 
Sem BDI R 

Preço unitário 
Com BDI R 

Preço total 
Com BDI R 

SERViÇOS~ 

I 

II 

UBS SÃO RAIMUNDO I 

UBS SÃO RAIMUNDO II 

R$~ 

R$ 

134.321,46 

116.142,12 

Ill UBS SÃO FRANCISCO I 
~------------R$ _.

.._~.-105.936,55 

IV UBS AÇUDINHO I R$ 106.764,48 

V UBS AÇUDINHO II -._._._.M..,_R$ ~_....107.239,35 - 

VI UBS BURITI LARGO R$ 117.162,71 

VII UBS IPEM R$ 148.213,04 

VIII UBS BARRO BRANCO ANEXO R$ 129.784,29 

IX UBS JATOBÁ DOS NOLETOS R$ 221 .872,71 

X UBS BARRO BRANCO R$ 150.322,41 

XI UBS MALHADA DA AREIA R$ 279.777,57 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 1.617.536,88 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 

L .

c~w
Enc' Civil - CREI& 1t07 2O2

1.617.536,68 
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IPR£rE1TUR'A DE : 

v. 
D45 PATOS ̀ CRONOGRMA FÍSICO I FINANCEIRO 

Obra/Projeto: Reforma das Unidades Básicas de Saúde 
Local 1 Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA Local: Zona Urbana e Rural BDI: 28,82% 
Data ref: SINAPI 12/2021 / ORSE 11/2021 / SEINFRA 0.27 

ITEN DESCRIçAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL COM BDI 

R$ 67.160,73 R$ 67.160,73 
UBS SAO RAIMUNDO I 134.321,46 

50% 50% 

R$ 58.071,06 R$ 58.071,06 
II U8S SÃO RAIMUNDO II 116.142,12 

50% 50% 
R$ 52.968,27 R$ 52.968,27 

UBS SAO FRANCISCO I 105.936,55 
50% 50% 

R$ 53.382,24 R$ $3.382,24 
R$ 106.764,48 V UBS AÇUDINHO I 

50% 50% 

R$ 53.619,68 R$ $3.619,68 z 
R$ 107 23935 VI UBS AÇUDINHO II 

50% 50% 
--~~ ^~~-••a.,,~; 

~ 
. . . . . ~. ....... : . . . ....... . _.~_ % . ... . . . . . 

R$ 58.581,36 R$ 58.581,36 
R$ 117.162,71 VII UBS BURITI LARGO 

50% 50% 

VIII UBS IPEM 
R$ 74.106,52 R$ 74.106,52 

R$ 148.213,04 
50% 50% 

R$ 64.892,14 R$ 64.892,14 
$ 129.784,29 IX UBS BARRO BRANCO ANEXO 

50% 50% 
_ -_ ___ . . _- ; -__ --- • 

R$110.936,36 R$110.936,36 
R$ 221.872,71 X UBS JATOBÁ DOS NOLETOS 

50% 
; 

50% 

R$ 75.161,21 R$ 75.161,21 
R$ 150.322,41 XI UBS BARRO BRANCO 

50% 50% 

R$139.888,79 R$139.888,79 
$ 279.777,57 XII UBS MALHADA DA AREIA 

50% 50% 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 TOTAL 

CUSTO R$ 178.200,06 i R$ 417.889,85 R$ 630.568,28 

1.226.658,19: R$ 

R$ 390.878,49 

1.617.536,68 
R$ 1.617.536,68 

CUSTO ACUMULADO R$ 178.200,06 ~ R$ S96.089,91' R$ 

TOTAL 
PARCELAI PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 TOTAL 

R$ 178.200,06 ~ R$ 417.889,85 ~ RS 630.568,28 R$ 390.878,49 j R$ 1.617.536,68 

en órYo~~ ë̀~o Eng° Civil - CRE,;13flQ672422 



COMPOSIÇÕES 

Obra/Projeto: Reforma das Unidades Básicas de Saúde 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA Local: Zona Urbana e Rural BDI: 28,82% 

Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 

3.5 12952/ORSE Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas,1,60x2,10m und 

COMPOSIÇÃO ANAL TICA 
MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

SINAPI-I 88325 Vidraceiro com encargos complementares h 0,50 R$ 14,46 R$ 7,23 

MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

SINAPI 38168 Puxador tubular reto duplo, em aluminio cromado and 2,00 R$ 133,83 R$ 267,66 

SINAPI 10507 Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao m2 5,38 R$ 305,10 RS 1.641,44 

SINAPI 11499 Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm and 2,00 R$ 745,26 R$ 1.490,52 

SINAPI 3104 Conj. de ferragens para porta de vidro temperado cj 2,00 R$ 138,29 R$ 276,58 

MÃO-DE-OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

7.2.5 1243610RSE 

ORSE 77 

ORSE 98 

ORSE 2323 

ORSE 2497 

ORSE 2624 

ORSE 3644 

ORSE 4864 

ORSE 9182 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

7.2.6 0875910RSE 

SINAPI-I 88316 

SINAPI-I 88309 

ORSE 1689 

ORSE 9017 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

R$ 7,23 R$ 3.676,20 

COMPO.SIÇAO ANAL TICA 
MATERIAL 

Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água 

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrut 

Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verd 

Escavação manual de vala ou cava em material de 1º categoria, profundidade até 1,50 

Remoção e reposição de meio-fio 

Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manua 

Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 

Demolição de concreto com martelete e compresso 

MATERIAL 

R$ 310,33 

R$ 3.683,43 

UN QTD 

m' 0,40 

m' 0,26 

m' 0,75 

m' 0,40 

m 2,20 

m' 2,64 

m' 0,45 

m' 0,17 

R$ 

CUSTO TOTAL 

310,33 

und 

CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

R$ 165,99 R$ 66,40 

R$ 430,50 R$ 111,93 

R$ 6,37 R$ 4,78 

R$ 38,19 R$ 15,28 

R$ 13,27 R$ 29,19 

R$ 11,33 R$ 29,91 

R$ 88,12 R$ 39,65 

R$ 77,60 R$ 13,19 

Corrimão em aço inox 0=1 112", duplo, h=90cm m 
COMPOSIÇÃO ANAL TICA 

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

Servente com encargos complementares h 1,00 R$ 13,41 R$ 13,41 

Pedreiro com encargos complementares h 0,90 R$ 17,44 R$ 15,70 

MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm ci 6,00 R$ 0,96 R$ 5,76 

Corrimão em aço inox 0=11/2", duplo, h=90cm m 1,00 R$ 260,05 R$ 260,05 

MÃO-DE-OBRA MATERIAL 

R$ 29,11 R$ 265,81 R$ 

CUSTO TOTAL 

294,92 

i'raf~+i~s~irrl~~Ysf1<a-~ 

o H~n t dlrco Pdola,'fl 
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7.2.7 98689/SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af 0912020 

COMPOSIÇÃO ANALITICA 
MÃO-DE-OBRA UN 

SINAPI-I 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 

SINAPI-I 88316 Servente com encargos complementares h 

MATERIAL UN 

SINAPI 20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA m 

SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III kg 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

~ 12952/ORSE 

SINAPI-I 88325 

SINAPI 38168 

SINAPI 10507 

SINAPI 11499 

SINAPI 3104 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

3.5 12952/ORSE 

MÃO-DE-OBRA MATERIAL 

R$ 14,43 R$ 78,81 

m 

QTD CUSTO UNIT CUSTOTOTAL 

0,55 R$ 19,69 R$ 10,77 

0,27 R$ 13,41 R$ 3,66 

QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

1,00 R$ 75,84 R$ 75,84 

1,29 R$ 2,30 R$ 2,97 

CUSTO TOTAL 
R$ 93,24 

Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,60 x 2,50 m 

COMPOSIÇÃO ANAL TICA 
MÃO-DE-OBRA 

Vidraceiro com encargos complementares 

MATERIAL 

Puxador tubular reto duplo, em aluminio cromado 

Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao 

Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm 

Conj, de ferragens para porta de vidro temperado 

MÃO-DE-OBRA MATERIAL 

R$ 7,23 R$ 4.017,91 

und 

UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

h 0,50 R$ 14,46 

UN QTD CUSTO UNIT 

and 2,00 R$ 133,83 

650 R$ 305,10 

and 2,00 R$ 745,26 

cj 2,00 R$ 138,29 

CUSTO TOTAL 

R$ 4.025,14 

Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,40 x 2,10 m 

COMPOSIÇÃO ANAL TICA 
MÃO-DE-OBRA 

SINAPI-I 88325 Vidraceiro com encargos complementares 

SINAPI 38168 

MATERIAL 

Puxador tubular reto duplo, em aluminio cromado 

SINAPI 10507 Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao 

SINAPI 11499 Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm 

SINAPI 3104 Conj, de ferragens para porta de vidro temperado 

MÃO-DE-OBRA MATERIAL 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO R$ 7,23 R$ 3.560,26 

R$ 7,23 

CUSTO TOTAL 

R$ 267,66 

R$ 1.983,15 

R$ 1.490,52 

R$ 276,58 

und 

UN QTD CUSTO UNIT CUSTOTOTAL 

h 0,50 R$ 14,46 

UN QTD CUSTO UNIT 

and 2,00 R$ 133,83 

m' 5,001 R$ 305,10 

and 2,00 R$ 745,26 

cj 2,00 R$ 138,29 

CUSTO TOTAL 

R$ 3.567,49 

rraïc~ . . \.
r

4 rats3- 
! 

~ 
/ 

~._~~t~~ 
r 
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R$ 7,23 

CUSTO TOTAL 

R$ 267,66 

R$ 1.525,50 

R$ 1.490,52 

R$ 276,58 
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Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA 
Reforma das Unidades Básicas de Saúde do 
Município de São João dos Patos-MA 

Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA 

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) 

1 Administração Central - (AC)  3,00% 

2 Despesas Financeiras - (DF)  0,59% 

3 Seguros - (S)  0,40% 

4 Garantia -(G)  0,40% 

5 Riscos - (R)  0,97% 

6 Lucro - (L)  6,16% 

7 Impostos - (I)  
 

13,15% 

BDI = 

7.1 - ISS 

7.2-PIS 

7.3-COFINS 

7.4-CPRB 

(1+(AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) 

104,77% 
100,59% 
106,16% 

86,85% 

(1+X) * (1+Y) * (1 +Z) _ 

(1 - I) = 

111,88% 

86,85% 

BDI = 28,82% 
BDI = 28,82% TAXA DO BDI ADOTADO 

5,00% 

0,65% 

3,00% 

4,50% 

AC+S+R+G= 

DF= 
L= 

1= 

,L _ 
/

c~ er.Yitic~ 

4,77% 
0,59% 
6,16% 

13,15% 



SÃO JOÃO DOS PATOS -MA 

; ~ 

~CÓDIGO DESCRIÇÃO
'i 

. 
.r--- 

~ HORISTA % MENSALISTA % ~~ HORISTA % ~ MENSALI$TA % 

~1

~-S

INss ~ 9^L 1 TT TJTTA2
~ 

TI TE T~ ~._.~___-_

o,00i L 20,00% ~ 20,00% ~ 

ESI 
 

. ~~ ~ 
1,50% I' 

~--
1,50% ~~ 1,50% !  1,50% ~ 

~ A3 SENAI `! ! 1,00% !t 

~ 
-_-- --~r-----... 
1,00% i 1,00% i _-._...__._..

1,00% ^ 

~~_ 
o,2o%

- - .._~~. .~.-,.~~_..~._~s . -,~.T,._.~......_._ 
~ A5 USEBRAE 

- --...,•ti_~_~.._—___.~ _ -~-_ _ ..~.~~.,~_,. __.__._~~~ 
 0,60% J 0,60% ty 0,60% i 0,60% J

~ A6 Salário Educação 
` 

2,50% 2,50% ~ 
~---.___..._..___~x.~t•=,_.-.~.~.--~ 

2,50% ~ 

¡L 

2,50% 
i ._ 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 
__ 

3,00%~ 
._,__.~....~__.._....~--- 

3,00%__i 3,00% 

~ 8,00% ' 

...___.__,.,..~ 
3,00% 

~ A8 FGTS '' 8,00% 00% 
. 

 8,00%  8,00% 
. 

1,00% ~ 
.._..,_~ 

[ A9 kSECONCI 
. _...___.. 

~ 1,00% ~ 1,00% ~ 1,00% ~ 

~ A Total ~ . 

~ 
~; 17,80% 17,80% ~ 37,80% ~ 37,80% 

~ B1 ]Repouso Semanal Remunerado ~ 17,87%  Não incide ~ 17,87% ~ 
 Não incide 

~,....~ _..._._.~—._ 
~ B2 Feriados 

._.,_.-.~ _ 
J ~k 3,95% R Não incide 3,95% ~ 

_. . ._ . 
ão incide ~ 

B3 Auxílio - Enfermidade 
~ __ ....__ ..... 

f
~ 0,86% ¡ 0,67% 1r 0,86% 

..~._ 

0,67% 

B4 ]3° ario 10,70% ~ 8,33% 
-

J 10,70% 8,33% 
85 I Licença Paternidade 

~ 
0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 

B6 , j Faltas Justificadas 
,~- ---_- G-~.- ~ . ~_  

yJ~ = 

0,71% , 0,56% 0,71% 
~r 0,56% 

~ B7 
- 1 Dias de Chuvas j ` 1,46% a Não incide ~ 1,46% Não incide ~ 

B8 i Auxílio Acidente de Trabalho 
~ 

0~11% II 0,08% ~ 0,11% ~0,08% ~ 
. - 

B9 i rias Gozadas 
- - -- .-- ' 

~II ._...~. ~. -- 
- 

~,~14,04% ~ 10,93% ~ 14,04% ¡ 10,93% 
 -- - - -- --- - r= - 

` B10 ¡Salário Maternidade 
~... .~...---- .. _ -- 

0 03% ~ 0 03% 0 I ° I ~I 
a,o3i

J
B TO

~ 

___ 
!~ 49,80% i! 

20,66%~~ 
it 49,80% 20,6fi%

,a
~ 

._._......, 

éio Indenizado C1 i Aviso Prv enzao 
_! 

4 44% ~ 3,46% ~ a ° 3,46% , , ,aai +~ ,   ~~~....  ~ ~ - .~ 
C2~-~jAviso Prévio Trabalhado ~ 0,10% ~ 0,08% ~ 0,10% i 0,08% 

  ~ ~~ .__ .~ x 
~ !, C3 Férias Indenizadas 

~ 

¡~ 0,00% 
f 

. .~-_..:------  
0,00% 0,00% , I ~ ° ,~ 0 00% ~ .~ 

~- C4 ~~Depósito Rescisão Sem Justa Causa i~ 3,94% ~~ 3,07%`   3,94%

J
~ 
~ C5 Indenização Adicional , 0,37% ~~ 0,29%  0,37% ~ 0,29% ~ 
f C ~ Total ~ , 

- }_~~.._ ~~_ r 

, 
~~ 8,85%  6,90% ~~ 8,85% 6,90% __.-___.__.._._..,,.,_._~ 

~ 

18,82%~~~I D1 _'Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  8,86%  3,68% 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso

~ D2 Prévio Trabalhado e Reincidência do 

lÉ ~FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,37% ' 0,29% ~ 

_._ 

0,39% 

G 
 

— 

0,31% 

~ D al 9,23% 3,97% 
~r

19,21% 1~~— 8,12% 

 73,48% ~ 

Y~Tot 

~ TOTAL(A+B+C+D) 85,68% ~ 49,33% 115,66% 

If1 

~;4...•~?. 
l~ 

~`rf{~

E'~~'rivi ' CREA 4 Y037202
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 
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PREFEITURA £'3E 

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DOS PATOS-MA. 

1. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade estabelecer as 

condições que deverão reger, de acordo com o projeto de Arquitetura, a execução dos serviços 

requisitados pela contratante. Estas especificações têm como objetivo definir os critérios 

técnicos básicos para a execução de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a 

serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de matérias. 

2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos 

seguintes itens: 

® Desenhos, memorial descritivo, tabelas de acabamentos, especificações e demais 

documentos integrantes do projeto; 

e Requisitos de normas e/ou especificações, métodos de ensino e terminologia 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados 

por laboratórios ou institutos e Pesquisas Tecnológicas brasileiras; 

e Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou métodos de ensaio e/ou padrões 

estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN, DIN e outras), quando da 

inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras correspondentes, para 

determinados tipos de materiais e serviços; 

e Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais e /ou de 

especificações em sua aplicação; 

® Dispositivos aplicáveis da legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos 

a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro de obra e de demais aspectos 

das construções. 

3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1 -SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa de obra: 

Deverá ser colocada em local adequado, uma placa identificativa da obra nas dimensões (3 x 2) 

m. O material a ser utilizado na confecção será: 
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GOVERNO QO PpYq 

• Placa: (3,00x2,00)m = 6.00m; 

• Placa em folha de zinco de 2,50mm; 

• Apoio: peça em madeira 3,'x 6,'de lei do tipojatobá com 3,00m de altura; 

• Contraventamento: sarrafo de madeira de I"x 4" com comprimento de 3,20m; 

• Todas as peças serão fixadas com pregos 2 (1/2) x 1 (1/2) x 13; 

• Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificações aprovadas pelo 

departamento municipal competente (referendados pelas especificações e as Normas 

de praxe). 

Taxa do CRER: 

As taxas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA/MA), e lodos 

os trâmites legais para a execução da obra deverão ser cumpridos a expensas do executor. 

Limpeza: 

Antes do inicio da execução dos serviços todo o terreno deverá ser limpo, capinado, isento de 

entulho e de quaisquer outros materiais que impeçam o desenvolvimento dos mesmos. 

É terminantemente proibida a derrubada de árvores sem a autorização por escrito da 

Fiscalização, registrada no diário da obra. 

O material proveniente da limpeza será removido ou estocado. A remoção ou estocagem 

dependerá de sua eventual utilização, a critério da Fiscalização, não sendo permitida a 

permanência de entulho em limites da área de terraplanagem, ou nos locais que possam 

provocar obstrução do sistema de drenagem natural ou da obra. 

O controle das operações de limpeza será feito pela Fiscalização, após a conclusão dos 

serviços. 

Preservação de Obras e Serviços: 

A Contratada será responsável pela restauração dentro das condições originais e sem ônus 

para a contratante das obras e serviços existentes no local e acessos ao canteiro, que venham 

a ser por ela danificados. 

Fiscalização: 

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços executados, não exime 

a contratada da responsabilidade sobre a totalidade destes serviços. 

Locação da obra: 

Concluídos os trabalhos de limpeza construtora deverá proceder a locação planialtimétrica das 

áreas a serem trabalhadas. A locação será feita com aparelho e por coordenadas segundo 

planta de locação dos eixos do projeto de arquitetura. As marcações devem ser feitas_por meio 

de quadros de madeira, que deverão ser aprovadas pela fiscalização. 
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Movimento de terra: 

Os serviços de preparação e terraplanagem serão executados nas áreas onde forem 

necessários para o nivelamento do terreno, e incluirão limpeza do terreno natural, escavação, 

transporte do material escavado, lançamento, regularização do solo para aterro, compactação 

e drenagens superficiais, conforme a necessidade. 

Todos os serviços incluídos na presente especificação e outros necessários, porém não 

descritos, serão executados dc acordo com as normas correntes da engenharia, principalmente 

as da ABNT (Associação Brasileira de Normas Tecnicas) e do DNER (Depârtamento Nacional de 

Estradas de Rodagem), já consagradas pelo uso e empregadas em serviços desta natureza, 

ficando a critério da Fiscalização a aprovação das mesmas. 

C) Execução: 

Os serviços de escavação, somente poderão ser iniciados após aprovação por escrito da 

fiscalização no diário da obra. 

0 solo proveniente das áreas de corte, somente poderá ser utilizado para aterro com a 

aprovação da fiscalização e registrado em diário de obra, caso isso não ocorra deverá ser 

transportado para o local de bota-fora determinado pela contratada quando de sua 

composição de custos, constante da Proposta de Preços apresentada. 

Os serviços de escavação deverão ser executados de maneira que o material de corte 

considerado adequado para aterro, possa ser imediatamente lançado e compactado em área 

previamente preparada. 

Os materiais selecionados para aterros deverão ser de 1° categoria. Deverão ser isentos de 

matérias orgânicas, micácea e datomácea. Turfas e argilas orgânicas não podem ser 

empregadas. 0 aterro deve ser constituído de solos selecionados dentre os melhores 

disponíveis, não se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expansão maior que 2% 

(dois porcento). 

A aprovação de materiais para aterros e reaterros, pela Fiscalização, não exime a 

Contratada da responsabilidade sobre a qualidade final do produto acabado. 

0 aterro somente poderá ser lançado em uma área após a liberação da mesma por parte da 

fiscalização, não devendo ser lançado em locais onde haja acumulo de água ou excesso de 

umidade, sem a adequada preparação do terreno. 

As operações de aterro compreendem lançamento, espalhamento, umedecimento ou geração 

e com pactação dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno de, óti 

~ 
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Quando necessário, deverá ser lançada uma 1° camada de material granular permeável, de 

espessura prevista em projeto ou indicada pela fiscalização, a qual servirá de dreno às águas 

de infiltração do aterro. 

Para os aterros de caixa, serão utilizados equipamentos apropriados, tipo sapo mecânico, e as 

camadas terão espessura máxima de 20 cm e serão molhadas convenientemente. 

Quando a umidade do material lançado for menor que aquela especificada pela compactação, 

a Contatada deverá umedecer o solo antes da sua compactação. 

Os trabalhos de execução do aterro durante dias chuvosos deverão ser interrompidos quando 

a Contratada não conseguir atingir os quesitos mínimos de compactação, ou por determinação 

da Fiscalização. 

Se por imposições técnicas, econômicas ou outras de qualquer espécie, houver necessidade de 

troca dos materiais ou dos métodos de trabalho, por outros não previstos nas especificações, a 

Contratada deverá consultar por escrito a fiscalização. 

Se, após a compactação de uma camada, os valores mínimos de grau de compactação não 

forem alcançados, deverão ser procedidas passadas adicionais do equipamento de 

compactação. Se as passadas adicionais não forem suficientes, o solo deverá ser retrabalhado, 

com tratamento de escarificação, rega ou secagem ou mesmo diminuição da espessura da 

camada, conforme o caso, antes da sua compactação. 

Preservação de obras e serviços: 

A Contratada será responsável pela restauração, dentro das condições originais e sem ônus 

para a contratante, das obras e serviços existentes no local e acessos ao canteiro, que venham 

a ser por ela danificados. 

Fiscalização: 

A existência da Fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços executados, não exime 

a contratada da responsabilidade sobre a totalidade destes serviços. 

3.2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e levantamento 

da edificação. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da 

estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das construções da 

edificação, as condições das construções vizinhas, existência de porões, subsolos e depósitos 

de combustíveis e outros. As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como 

as canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando 

as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos. Precauções 

especiais serão tomadas, se existirem instalações elétricas, antenas de radiodifusão e para-



raios nas proximidades. Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores 

da edificação, mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da 

demolição em queda livre. As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas 

para evitar poeira em excesso durante o processo demolição. Os materiais provenientes da 

demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais 

indicados pela FISCALIZAÇÃO. A demolição manual será executada progressivamente, 

utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Peças de grande porte de concreto, 

aço ou madeira poderão ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através 

de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos. A demolição mecânica será executada 

com os equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendações dos 

fabricantes. As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão 

ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua 

estabilidade. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a 

posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes. A execução de serviços de 

Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas 

complementares. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão de obra necessária para a perfeita execução dos serviços acima 

discriminados. 

3.3 — INSFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

Fundações: 

Para efeito destas especificações, entende-se por funndações os seguintes elementos 

estruturais: blocos, sapatas (corridas ou isoladas), "radiers", estacas, tubulões, blocos de 

coroamento, Vigas de Equilíbrio e Cortinas. 

A execução dos elementos acima referidos deverá obedecer aos desenhos fornecidos pela 

SECRETARIA DE OBARS quando da falta ou divergência em algum desenho este deverá ser 

elaborado pela CONTRATADA e autenticado pela FISCALIZAÇÃO. 

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, 

especialmente à NB-51 / ABNT e ao Código de Fundações e Escavações; 

Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados 

necessários. 

Alicerces Secundários — Baldrames: 

Competirá a CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos 

complementares do prédio, tais como: paredes, divisórias, base para equipamentos, etc., 

indicados no projeto arquitetônico ou no de instalações. 
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Os desenhos de detalhes de execução dos elementos acima referidos, quando não fornecidos 

pela FISCALIZAÇÃO, serão elaborados pela CONTRATADA e autenticados pela FISCALIZAÇAO. 

Observação: A profundidade Mínima é a estabelecida pelo projeto estrutural, podendo ser 

aumentada dependendo do terreno, caso contrário (se a profundidade mínima não for 

atingida) a fundação sugerida deverá ser revista e posteriormente autorizada pelo projetista e 

autenticada pela FICALIZAÇAO. 

Estrutura de concreto armado (vigas e pilares): 

Na leitura e interpretação do projeto de estrutura de Concreto Armado e respectiva memória 

de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas 

estruturais da ABNT aplicáveis ao caso. 

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a cargo da 

CONTRATADA, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização com o 

projeto estrutural. 

CONCRETO ARMADO: 

Cimento 

O cimento utilizado poderá ser dos tipos CPS, CPS sem adições, ARI, CPZ AF ou Pozolânico, com 

características que atendam às especificações da NBR para os tipos mencionados. 

Para locais sujeitos a agressividade do meio, poderá ser exigido cimento do tipo Moderada 

Resistência aos Sulfatos, Pozolânico ou AF. 

O cimento de Alta Resistência inicial poderá ser utilizado desde que aceito pela Fiscalização. 

É proibida a utilização de aditivos aceleradores de pega ou de resistência. 

Água de amassamento e cura 

A água para lavagem dos agregados, para a cura e para a mistura, deve ser doce e estar isenta 

de quantidades nocivas de substancias prejudiciais. A água não deverá conter mais de 3.000 

ppm do cloretos (CL-) rcm mais de 5.000 ppm de sulfatos (S04-). A quantidade de sólidos em 

suspensão deverá ser limitada em 2.000 ppm. O pH da água deverá estar entre 5,8 e 8,0. 

A água deverá atender aos requisitas contidos no ensaio NBR-7215 da ABNT. 

Agregado Miúdo 

O agregado miúdo para o concreto deverá ser a areia quartzoza ou uma mistura de areia 

natural e artificial, resultante de britagem de rocha com tamanhos de partículas tais que, no 

máximo, 15% fiquem retidos na peneira de 4,8 mm. 

A composição granulométrica deverá estar de acordo com as faixas determinadas pela ABNT. 

Além dos limites de granulometria, a areia entregue na betoneira deverá ter um modulo de 

finura não inferior a 2,3 e não superior a 3. 



A proporção de material pulverulento não deverá exceder a 3% em peso e a porcentagem 

máxima de 1%. 

A densidade absoluta da areia deverá ser igual ou superior a 2,6 t/m3. 

Agregado Graúdo 

O agregado graúdo para o concreto deverá apresentar curva granulométrica dentro da faixa de 

utilização determinada pela ABNT, com um máximo de 15% passando pela peneira 4,8 mm. 

O agregado graúdo deverá ser lavado antes de sua entrega na obra, seja qual for a sua 

procedência. 

Os seguintes limites, em % de peso da amostra total, deverão ser obedecidos: 

® partículas friáveis e torrões de argila (max.)0,25; 

® partícula moles (max.)5,0; 

® carvão e linito(max.)1,0; 

® materiais pulverulentos passantes na peneira n." 2001,0. 

Dependendo das circunstâncias poderá ser utilizado, no lugar da brita seixo, devendo este ter 

a forma ovalada ou redonda. A definição para uso deste material ficará a cargo da Fiscalização, 

devendo o fato ser registrado no diário da obra pela Contralada, e atestado pela Fiscalização. 

Dosagem 

A base para determinação da dosagem deverá ser o valor da resistência característica indicada 

para cada elemento estrutural. A dosagem deverá ser racional, baseada na relação 

água/cimento. 

Armadura 

Os tipos de aço a serem utilizados estarão indicados nos documentos de projeto a ser 

entregue pelo contratado 

A especificação dos aços obedecerá ao sistema de classificação estabelecido pela NBR-7480. 

Antes de serem cortadas, as barras de aço deverão ser desempenadas rigorosamente. 

O trabalho de desempenamento, corte e dobramentos deverão ser executados com cuidado, a 

fim de que não fiquem prejudicadas as características mecânicas do material. 

O dobramento das barras deverá ser feito obedecendo-se ao especificado na NBR-7480. 

As barras curvadas deverão obedecer rigorosamente ao item 6 do Anexo da NBR-7480. 

Quando uma barra exigir ganchos, suas dimensões deverão seguir os documentos de projeto, 

não podendo ser inferiores às especificadas na NBR-7480. 

Os estribos deverão ter seus cantos dobrados segundo os mesmos critérios anteriormente e 

apresentados. 

As tolerâncias nas barras preparadas para montagem serão as seguintes: 
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• comprimento vertical da barra + 3 cm; 

• cateto vertical de barras+ I cm; 

• estribos+ I cm; 

• todas as demais barras+ 3 cm. 

As tolerâncias de montagem serão as seguintes: 

• cobrimento da armadura + 0,3 cm; 

lajes: 

• Espaçamento horizontal entre barras, tanto na face superior com na inferior = + 2,0 

cm. 

• Espaçamento vertical entre barras, tanto na face superior como na inferior: + 0,5 cm. 

Eventualmente algumas barras poderão ser deslocadas de sua posição a fim de se evitar 

interferências com outros elementos, tais como: conduites, insertos, chumbadores, etc. Se as 

barras tiverem que ser deslocadas de mais de um diâmetro ou de valores que excedam as 

tolerâncias indicadas nos itens acima, o novo posicionamento deverá ser submetido à 

aprovação da Fiscalização. 

As emendas das barras de armadura deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos 

documentos de projeto. As emendas por meio de solda, quando indicadas, deverão ser feitas 

de modo que não afetam as características mecânicas do material. Deve-se sempre Comprovar 

a soldabilidade das barras por meio de testes adequados. 

A Contratada poderá desde que aprovado pela Fiscalização, substituir emendas por 

superposição, por emendas soldadas ou por barras continuas de comprimento maior que o 

padrão comercial. 

Antes do inicio da concretagem, todas as barras deverão estar livres de contaminações tais 

com argamassas, óleos, tintas, escamas de laminação, escamas de ferrugem, terra ou qualquer 

outro material que, aderindo á sua superfície, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre 

o aço e o concreto. 

Antes de se iniciarem os trabalhos de lançamento do concreto, toda a armadura montada 

deverá ser inspecionada pela Fiscalização, a qual se assegurará de que a montagem esta 

correta, com o que deverá liberar a concretagem. 

Lançamento do Concreto 

O Concreto deverá ser lançado logo após a sua mistura, não sendo permitido, entre o 

amassamento e o lançamento, intervalo superior a 30 (trinta) minutos Não se admite o uso de 
~1 



Antes do início da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação, para 

permitir a drenagem do excesso de água, deverão ser deixados furos nas formas, que serão 

tampados antes do inicio da concretagem. 

Nas concretagens em geral, o concreto não poderá ser lançado nas peças estruturais de uma 

altura livre superior a 2 (dois) metros. Para alturas superiores a 2 (dois) metros deve-se utilizar 

equipamentos que evitem a desagregação do concreto (tremonhas). 

O Concreto deverá ser lançado continuamente ou em camadas de espessuras tais que uma 

nova camada não seja depositada sobre a anterior já parcialmente endurecida. Caso isto não 

seja possível, as juntas deverão ser executadas de acordo com o especificado no item abaixo, 

"Juntas de Concretagem". 

O lançamento do concreto em blocos de fundações, deverá ser feito sempre sobre uma 

camada, previamente executada, de concreto magro com 5 (cinco) cm de espessura. O 

lançamento deverá ser precedido de uma cuidadosa limpeza nas cavas de fundação. 

Durante o lançamento e até o fim da pega, toda a zona concretada deverá ser protegida contra 

chuvas. O concreto que durante o tempo de pega for prejudicado por chuvas deverá ser 

removido inteiramente. 

Juntas de Concretagem 

Nas juntas de concretagem, para se garantir uma perfeita aderência entre a superfície de 

concreto já seca e o novo concreto a ser lançado, deverão ser tomadas as seguintes 

providências: 

• a superfície do concreto antigo deve tomar-se livre da pasta exsudada, esfregando-se 

uma escova de aço ou utilizando-se jato de areia ou jato d'água no fim da pega de tal 

maneira que esteja removida a película de nata de cimento superficial; 

• quando do reinicio da concretagem, a superfície será perfeitamente limpa, seja por 

jato d'água ou ar comprimido, a fim de remover o material solto, pó, etc.; 

• Se não for utilizado jato d'água, a superfície deve ser mantida molhada 

abundantemente durante as 6 (seis) horas que precederem a retomada da 

concretagem. No momento da concrctagem deverão ser enxugadas de modo a evitar o 

excesso d'água, o que prejudicaria a relação água/cimento. 

A concretagem dos pés das colunas deverá ser iniciada apenas com argamassa, traço 1:3, e a 

relação água,/cimento igual a do concreto, de modo a ser preenchida uma altura de t (um) cm. 

Somente após esta providencia será iniciada a concretagem propriament, dita. 

Vibração 
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Todo concreto deverá ser compactado por meio de vibração durante o seu lançamento, com a 

finalidade de se obter maior compacidade e desaeração, eliminando-se vazios, 

descontinuidades e segregação de agregados. 

Deverão ser usados vibradores internos, externos ou superficiais, dependendo do tipo de 

elemento estrutural que esteja sendo vibrado. 

Deverá ser tomado o devido cuidado para se evitar que o excesso de vibração prejudique o 

posicionamento das formas ou sua estanqueidade. 

Embutidos 

Nenhuma peça estrutural poderá ser concretada antes que todas as peças embutidas, tais 

como conduites, tubulações, luvas, insertos, chumbadores, pendurais, etc., tenham sido 

devidamente instaladas e suas posições verificadas. A aprovação para concretragem será dada 

pela Fiscalização por escrito. 

Liberação de Concretagem 

Nenhuma peça estrutural poderá ser concretada antes da rigorosa verificação de dimensões e 

posição das formas, resistência dos escoramentos, colocação das armaduras e aprovação da 

Fiscalização. 

Cura 

0 concreto recém lançado deverá ser protegido contra perda de água de amassamento e 

consequente falta de hidratação do cimento. Para tanto, o concreto deverá permanecer úmido 

por molhagem, que deve ser iniciada logo após a concretagem, permanecendo por 7 dias. 

Processos de cura química somente serão admitidos após consulta à Fiscalização, atestado por 

está no diário da obra. 

Armaduras 

As armaduras terão o recobrimento mínimo indicado nos documentos de projeto, e serão 

mantidos afastados das formas por meio dc espaçadores de argamassa, pré-moldados, de 

forma semi-esférica ou trapezoidal. Se solidamente fixados a armadura. 

0 cimento a ser empregado deverá ser de uma só marca e os agregados de uma única 

procedência, a fim de garantir homogeneidade de textura e coloração. 

Concretagem 

As eventuais falhas na superfície de concreto serão reparadas, precedidas de apicoamento 

para remover a nata superficial. Recomenda-se neste caso, aplicar adesivo na junta de 

concretagem para melhorar as condições de aderência. 

A critério da Fiscalização, será exigido o Controle Tecnológico do concreto, para garantia da 

observação das exigências de projeto e observação das especificações aqui ejxposTps. 
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3.4 -- PAREDES/REVESTIMENTOS 

A alvenaria de vedação será executada conforme projeto arquitetônico, com tijolos cerâmicos 

6 furos. Estes terão regularidade de forma e igualdade nas dimensões, para que as juntas 

fiquem na mesma espessura e o assentamento seja uniforme. 

Terão arestas vivas e superfícies ásperas para maior facilidade de aderência da argamassa, 

devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo. 

Apresentarão resistência suficiente para suportar os esforços de compressão — nunca inferior a 

40 kg/cm. 

Serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:5. 

Todas as alvenarias devem ir ate o nível do telhado. 

Todas as alvenarias serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e 

rebocadas/emboçadas quando for o caso. 

O reboco será do tipo paulista, com espessura igual a 2,5 cm, em argamassa de cimento e areia 

no traço 1:4. 

O emboço será em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e executado nas predes onde 

forem assentados azulejos ou revestimento cerâmico. 

3.5 —COBERTURA 

Executar revisão da cobertura existente, madeiramento da cobertura e telha cerâmica, a fim 

de sanar possíveis infiltrações e vazamentos. Com reposição de 20% do material. 

A estrutura será executada em pau-d'arco, bem seco, isento de brancos, carunchos ou brocas, 

não ardido e sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. 

As ripas deverão ser perfeitamente linheiras, com dimensões mínimas dc 1,5x5 cm. 

Deverão ser utilizadas 3 ripas por telha. No beiral serão utilizadas 2 ripas sobrepostas. 

Os caibros serão de dimensões mínimas de 2" x 3", perfeitamente linheiros, com espaçamento 

máximo, de eixo a eixos, de 50 cm entre eles. Deverá ter apoio nas terças em distâncias não 

superiores a 2,00 m. No caso de serem necessárias emendas entre peças, estas devem ser 

executadas obrigatoriamente no ponto de apoio dos caibros com as terças. Nos beirais 

deverão ser utilizados caibros duplos, com pequena deflexão em relação ao caimento do 

telhado. 

As terças serão de dimensões mínimas de 3" x 6", perfeitamente linheiras. Devem ser apoiadas 

sobre as tesouras e nos oitões das paredes. Terão espaçamento máximo, de eixo a eixo, de 

2,00 m. Quando apoiadas nas tesouras o apoio será obrigatoriamente sobre os nós e travados 

por chapuzes. 
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As tesouras terão espaçamento máximo de 3,60m e devem ser dimensionadas pela contratada 

para suportar as cargas permanentes do telhado, a ação do vento (NB-599) e cargas acidentais 

verticais (NB-5). Para garantir a indeslocabilidade lateral das sambladuras das tesouras, nas 

juntas extremas e centrais, devem-se colocar estribos ou braçadeiras de aço. As tesouras 

devem ser dimensionadas seguindo rigorosamente a NB-11. 

Nos rincões deverão ser utilizadas calhas de zinco com largura de 100cm, com cama em ripa. 

As bitolas aqui apresentadas são mínimas, medidas com as peças devidamente plainadas e 

lixadas, e os espaçamentos entre as elas máximo, ficando a contratada responsável pelo 

correto dimensionamento da estrutura do telhado, aplicável a cada caso. 

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo "capa/canal", e estas não deverão 

apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas. 

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não deverão 

apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior, 

gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência. 

O encaliçamento da cumeeira, beribica e espigões serão em argamassa de cimento e caibro, 

no traço 1:8. 

FORRO PVC 

Na cor branca, com moldura e réguas de 20 cm x 12 mm, apoiado em estrutura metálica 

sustentado por tirantes de cobre e afixados no madeiramento da cobertura, podendo ser 

assentado em nível ou inclinado, a partir do pé-direito, conforme projeto. 

3.6 — ESQUADRIAS 

ESQUADRIAS EM MADEIRA 

As esquadrias serão executadas conforme o projeto arquitetônico, em Pau D'arco, com 

acabamento em esmalte sintético acetinado cor branco neve. 

As caixas serão de madeira de lei, fixadas à alvenaria por intermédio de grampos apropriados; 

serão empregados tantos grampos quantos forem necessárias para garantir a perfeita fixação. 

Não deverão apresentar empenos, rachaduras ou quaisquer danos, devendo ser executadas 

com madeira totalmente seca. 

Portas 

Serão em madeira de lei, de 1° qualidade, lisa e dimensões conforme o projeto arquitetônico. 

Todos os vãos de portas terão caixa e alisares, em Pau D'arco madeira de lei, maciça. A caixa 

terá 3 (três) cm de espessura e largura igual à espessura das paredes acabadas, e os alisares 

serão de 7 (sete) cm de largura. 

Serão utilizadas 04 (quatro) dobradiças por porta, 3", com anéis, reforçadas, em la/t o./ 
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As maçanetas serão do tipo alavanca cromada, externa, com espelho. 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

Condições Gerais: Todos os materiais utilizados nas esquadrias metálicas deverão respeitar as 

indicações e detalhes do projeto e serem isentos de defeito de fabricação tais como 

empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 

no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aço 

rigidamente fixadas na alvenaria ou concreto. 

Janelas e Basculantes 

As esquadrias de alumínio (janelas e basculantes) serão executadas com chapas, perfis e barras 

inclusive com ferragens apropriadas para cada tipo. 

Os vidros deverão chegar à obra nas dimensões definidas nos projetos, não sendo permitido o 

corte no local da construção. 

VIDROS 

Condições Gerais 

Serão executadas portas de vidro temperado 10mm. Os serviços serão executados 

rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico e detalhes das esquadrias. 

Especificações 

As portas sendo de vidro temperado 10mm nas dimensões definidas em projeto, dotadas de 

ferragens apropriadas e mola hidráulica de piso. 

Aplicação 

Nas esquadrias conforme projeto de arquitetura. 

3.7 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 

Todos os materiais empregados deverão atender as normas da ABNT. 

Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando "classe" e 

"procedência". Os eletrodutos serão de PVC rígido, tipo leve, com pontas lisas e bolsas para 

encaixe sem cola. 

As buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, reduções, niples, têes, joelhos, curvas, 

braçadeiras e outros acessórios, serão da linha e da mesma fabricação dos eletrodutos 

respectivos. 

Os condutores destinados à enfiação em eletrodutos para distribuição de,~luz/ .força ou 

sinalização, deverão obedecer ao seguinte: í ' !

® Seção métrica 6.00 mm2, ou menor; 



Condutores de cobre eletrolítico de alta condutibilidade e isolamento termoplástico para 600 

V. Serão adotados condutores de fio singelo para seção 10.OOmm2, ou menores, e cabos para 

as de seção maior que 10.00mm2, e até os de 6.OOmm2. 

Para a finalidade de identificação, os condutores de isolamento termoplástico serão fornecidos 

em cores diversas. 

Seção métrica 6.00 mm2 ou maior 

• Cabos constituídos por condutores, trançados, de cobre eletrolíticos e isolamento 

termoplástico para 600 V. 

Para alta tensão 

• Os condutores de alta tensão para conectar aparelhos integrando cabine de alta 

tensão serão especificados pelo fornecedor desta ou pela companhia concessionária 

local. 

As caixas plásticas poderão ser conforme o fim a que se destina. 

• de PVC rígido; 

• de bakelite; 

• de polipropileno. 

Quando da utilização de caixas plásticas, deverá ser assegurado ao sistema garantia de perfeita 

condutividade elétrica. 

As caixas terão vinténs ou olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos, só sendo permitida 

a abertura dos que se tomarem necessários. 

Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que 

lhes foi aplicável á NBR-6854/81, sendo construídos de forma a apresentar resistência 

adequada e possuir espaço para permitir as ligações necessárias. 

Independente do aspecto estético desejado será observada as seguintes 

Recomendações: 

• as portas de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer segurança, 

Com espessura adequada e arestas exposta, lapidadas de forma a evitar cortes quando 

manipuladas; 

• os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construídos de material 

incombustível e que não sejam danificados sob condições normais de serviço. Seu 

invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos, 

porta lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fixação de lâmpaçias e 'starters' 

na face externa do aparelho; 
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• aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais úmidos, devem 

ser construídos de forma a impedir a penetração da umidade em eletroduto, lâmpada, 

porta lâmpada e demais componentes elétricos. Não se devem aplicar materiais 

absorventes nestes aparelhos. 

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações: 

• Nome do fabricante ou marca registrada; 

• Tensão de alimentação; 

• Potencias máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, 

reatores, etc.). 

As lâmpadas incandescentes obedecerão aos seguintes requisitos gerais: 

• Integral respeito aos dispostos na NBR-5387/77; 

• Os bulbos serão isentos dc impurezas, manchas ou defeito que prejudiquem seu 

desempenho. 

As lâmpadas apresentarão as seguintes marcações legíveis no bulbo ou na base: 

• Tensão nominal (V); 

• Potência nominal (W); 

• Nome do fabricante ou marca registrada 

As lâmpadas incandescentes serão utilizadas nas luminárias tipo braço de tempo, implantadas 

nas áreas externas conforme projeto. 

As lâmpadas fluorescentes obedecerão aos seguintes requisitos gerais: 

• Integral respeito ao disposto na NBR-s155/77 e na NBR-5160/81; 

• Características de partida; 

• Lâmpadas acionadas por 'starter" - tempo máximo I minuto 

Serão utilizados em luminárias de calha aberta, nas dependências previstas em projeto. 

Todo reator será provido de invólucro incombustível e resistente à umidade. 

0 invólucro do reator será protegido, interna e externamente, contra a oxidação por meio de 

pintura, esmaltação, zincagem, ou processo equivalente. 

As tomadas de parede para luz e força serão, normalmente, do tipo pesado, com contatos de 

bronze fosforoso ou "tombada" e obedecerão ao disposto na NBR-535,1/77. 

Os dispositivos para manobra e proteção dos circuitos, serão instalados em lugares secos, 

salvo construção especial, facilmente acessível e adequadamente protegi.os contra 

danificação produzidos aos agentes externos. 
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Terão características apropriadas para interromper a corrente normal ou anormal do circuito 

sem se danificarem. 

Os dispositivos de proteção deverão ser colocados no ponto inicial do circuito a proteger, 

exceto nos casos explicitamente previsto na NBR-5010/80. 

Os interruptores serão do tipo e valores nominais para as cargas que comandam e conforme o 

projeto. 

Serão do tipo de embutir, tipo pesado, modulados e intercambiáveis, contatos de bronze 

fosforoso, com base de baquelite, de funcionamento brusco, com o numero de alavanca 

indicado no projeto e resistência mínima de 10 megaohms. 

As chaves manuais para manobra de circuito serão acopladas a dispositivos de proteção, tais 

como: porta-fusiveis, ou conforme o projeto. 

As chaves serão blindadas e quando o forem, a blindagem obedecerá às prescrições da NBR-

5360/77. 

Não será permitido o uso de chaves, tipo faça simples. 

Serão usados apenas disjuntores termomagnéticos tipo alavanca, montados sobre base 

baquelite com proteção conjugada. Destinam-se à proteção de circuitos de força e luz, 

utilizados como chave geral, parcial ou unidade individual, deverão ter eventualmente a 

faculdade de fazer a manobra dos circuitos. 

Projetadas para aplicação em quadros, centros de distribuição, unidades de proteção para 

dutos, chaves de proteção combinadas, caixas especiais deverão obedecer rigorosamente ao 

projeto. 

O quadro de medição deverá possuir aterramento com 03 hastes 3/4" x 2,40m. 

No caso de ligação em linha aberta (fora de dutos), obrigatoriamente os fios deverão ser 

fixados através de clites (isoladores). 

Os quadros de distribuição de luz e força serão de chapa disjuntores termomagnéticos e, 

eventualmente, outros dispositivos previstos em projeto. 

As caixas dos quadros serão de chapa n°16 BW9, com borda em flange ou alizar, para arremate 

contra o revestimento da alvenaria e terão placas parafusadas para perfuração dos eletrodutos 

e barra de distribuição de cobre, de terminais dimensionados para á capacidade de carga 

prevista. 

A sirene eletromecânica será do tipo rt 10. 

As portas dos quadros serão de chapa n.o 14, com alertas de ventilação, com trinco e 

fechadura de cilindro, espelho e porta etiqueta. 
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As ligações internas serão protegidas por um painel de chapa n°16, com vazados para as 

alavancas dos disjuntores. 

As dimensões dos quadros, disposição e ligação das chapas obedecerão às indicações dos 

respectivos desenhos. 

Nos ambientes serão utilizadas luminárias fluorescentes, 2x40 W, tipo calha aberta 

convenientemente, instaladas com correntes, para que se tenha a altura de instalação de 3.00 

m. 

O ramal de ligação deve ser executado obrigatoriamente subterrâneo, salvo quando 

tecnicamente inviável. No caso da ligação ser aérea, a armação a ser fornecida será vertical 

com isoladores do tipo roldana. 

É de responsabilidade da contratada, o fornecimento e a instalação (parte elétrica e hidráulica) 

da bomba centrifuga monofásica de %"H.p., assim como a construção de casa para bomba com 

1=1,20m, c=0,80m, h=0,70m, com laje e portão. A contratada deve deixar a instalação pronta 

para ser ligada à rede de distribuição, conforme determina as normas da concessionária local. 

Os ventiladores serão de teto, com 3 pás, fornecidos e instalados pela contratada. 

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será de cobre, com 

revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de eletrodutos de PVC. O 

quadro de distribuição será de sobrepor e a ligação das lâmpadas será através dos próprios 

disjuntores. 

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. 

A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e alinhamento. 

Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/g, de 3,00m de 

comprimento. 

As instalações elétricas da parte externa constarão de poste metálico para iluminação pública 

cônico, continuo reto, h:8,00m, d=148mm(base) e d=60mm(topo), inclusive base de concreto, 

com 04 pétalas, luminária em LED para iluminação pública,l2ow,bivolt, Selo A Inmetro, corpo 

em alumínio inj,FP 0,97, prot. DpS lokv, Ip66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC: ou 7070, v. útil 

50.000h', 130 Im/w.gar.s anos, modelo GL216 G-light ou similar rev. 01; Braço para iluminação 

publica, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico 

- fornecimento e instalação. af 08/2020; os cabos a serem utilizados serão do tipo EPROTENAX 

ECOFX e SINTENAX ECONAX , unipolar e com bitolas (conforme projeto); os eletrodutos serão 

em PVC rígido roscável com bitolas variando de 25 a 40mm; disjuntores unipolar com 

amperagem variando de I0A a 30A. Será instalado um quadro de distribuição de energia em 

chapa metálica de embutir conforme projeto; para as instalações embut)cas,nq piso serão 
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interligadas através de caixas de passagem (30x30x40)cm em alvenaria de tijolo com tampa de 

concreto armado. As instalações em geral serão executadas de acordo com as normas em uso. 

3.8 — INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

O presente documento engloba todos os itens indicados nos desenhos de projetos e aqui 

descritos, incluindo-se itens acidentais não especificamente citados mas que sejam 

indispensáveis à completa execução dos serviços. 

As Instalações, objeto deste documento, são as seguintes: 

• Sistema de Água Fria; 

• Sistema de Esgoto Sanitário. 

Uso dos Documentos de Projeto 

A presente especificação e os desenhos de projeto, não devem ser usados separadamente, 

mas em conjunto, deste modo eles se complementam, descrevendo o serviço a ser executado 

e o material a ser utilizado. Os desenhos mostram essencialmente o serviço requerido nesta 

especificação, mostrando o arranjo geral e a locação das tubulações. 

Quando houver qualquer diferença entre os desenhos de projeto e esta especificação, a 

Contratada deverá consultar imediatamente a Fiscalização para dirimir as dúvidas. 

Considerações Gerais 

As canalizações embutidas deverão ser montadas previamente à execução do acabamento das 

paredes, respeitando-se as cotas dos projetos de arquitetura. 

As tubulações aparentes, quando existirem, serão fixadas com braçadeiras e 

chumbadores apropriados. Serão utilizadas fixações do tipo "walsywsa". 

As passagens necessárias as nas estruturas de concreto deverão ser previstas no projeto 

estrutural e executadas quando da concretagem dos elementos estruturais. 

Durante a execução, deverão ser vedadas as extremidades das canalizações com bujões 

apropriados. 

As deflexões serão executadas com conexões apropriadas para cada caso e sempre do mesmo 

fabricante dos tubos. 

Todo o material a se aplicar deverá ser novo, isento de falhas e defeitos e estar 

completamente de acordo com o especificado nos documentos de projeto. 

O cronograma de execução deverá basear-se no andamento dos serviços de revestimentos 

civis. 

Não se aceitará modificações de qualquer espécie do projeto na obra, sem a prévia 

autorização por escrito da Fiscalização. 

Manuseio e Estocagem de Materiais 
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Todo material deverá ser cuidadosamente manuseado para evitar que o mesmo sofra quebras 

ou danos. 

Peças apresentando lascas, trincas e/ou outros defeitos quaisquer não serão usadas na 

construção. 

O material a ser utilizado deverá ser estocado conforme as instruções dos fabricantes, em local 

completamente protegido contra intempéries. 

Descrição do Sistema 

O cavalete de entrada (quando houver rede pública de distribuição) será em feno galvanizado, 

montado de acordo com os padrões da Concessionária local. Do cavalete seguirá uma 

tubulação em PVC até o reservatório subterrâneo, em cuja extremidade será colocada uma 

torneira de boia. 

Do reservatório o subterrâneo, por meio de bomba centrifuga, a água será recalcada para 

reservatórios superiores. 

Materiais 

Todos os materiais empregados deverão ser novos e de primeira qualidade e de acordo com o 

especificado. 

Sistema de Água Fria 

® Tubos: 

Em PVC soldável rígido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e terão pressão de 

serviço igual â 7,5 kgflcm3. (100 Ib./pol.2). 

o Conexões: 

Em PVC soldável marrom e em PVC soldável azul, com bucha de latão; 

As conexões serão do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulações. 

• Válvulas e Registros: 

Registro de gaveta de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de I0kgf/cm2. 

Registro de pressão de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de 10kg/cm2. 

O número e local de cada registro deverão ser levantados nos documentos de projeto. 

Deverão ser instaladas torneiras de boias, de cobre, nos reservatórios, conforme projeto. 

Sistema de Esgoto Sanitário. 

Será executado conforme projeto específico. 

® Tubos: 

Tubo de PVC, junta elástica. 

e Conexões 
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As conexões deverão acompanhar o mesmo material e o mesmo fabricante das tubulações, 

inclusive adaptadores. 

• Ralos: 

Ralos serão de PVC, sifonado: 

Conjunto completo, constituído de ralo, prolongamento, calço, porta grelha de latão e grelha 

de latão cromado. Nos ralos herméticos, as grelhas deverão ser substituídas por tampões de 

latão. 

• Ralos simples de PVC: 

Caixa seca, redonda, de altura regulável, prolongamento, calço, porta grelha de latão e grelha 

de latão cromado. 

Obs.: As grelhas dos ralos deverão ser aparafusadas. 

• Caixa Sifonada 

Em PVC, com bujão para limpeza e tampa em grade, de seção circular ou quadrada, com lado 

ou diâmetro igual a 159 mm, porta grelha e grelha em latão. Orifício de saída será de 

50 mm e os de entrada de 40 mm, ou conforme projeto. 

LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

Os lavatórios e cubas serão de louça branca de embutir, onde indicado no projeto. 

As bacias sanitárias serão na cor branca. 

Ao lado de cada bacia sanitária, serão instaladas papeleiras em metal cromado. 

Ao lado e acima de cada cuba de louça serão instaladas portas sabonetes líquido. 

Todos os lavatórios e pias serão providos de válvulas e sifões inox. 

As torneiras para pia serão de pressão, longa, com acabamento cromado e bitola 1/2" 

No WC tipo PCR, deverá ser instalado corrimão de F.G. d=1 1/2", com dimensões a serem 

tiradas do projeto arquitetônico. 

As torneiras serão metálicas. Serão novas de primeira qualidade, obedecendo rigorosamente à 

localização e posicionamento definidos nos projetos. As ligações, fixações e arremates serão 

efetuados como recomendação do fabricante. 

Todos os elementos aparafusados serão fixados com parafusos metálicos em material não 

corrosivo. As ligações de água serão feitas com ligações flexíveis, conectados adequadamente. 

As canoplas deverão ter ajuste perfeito não se admitindo cortes ou deformações nas mesmas. 

3.9 — REVESTIMENTOS 

Todas as paredes deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 

1:3, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestim~nto,Antes da 
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aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência, serão limpas a vassoura 

e abundantemente molhadas. 

Todas as superfícies a receberem revestimento cerâmico ou pedra, serão emboçadas com 

argamassa de cimento e areia, no traço I:b, sobre o chapisco de aderência. A espessura do 

emboço não deverá ultrapassar 20 mm. 

Serão revestidas com revestimento cerâmico, cor branco, de primeira qualidade, tipo A, de 35 

x 25 cm, sobre emboço previamente desempenado, todas as paredes das áreas internas dos 

sanitários e cozinha, até a altura do forro (indicada no projeto. As cerâmicas serão assentadas 

com argamassa pré-fabricada do tipo cola. O assentamento será procedido a seco: não se deve 

molhar nem cerâmica nem o emboço. Adiciona-se água à cola até obter-se consistência 

pastosa (1:3) e, em seguida deixa-se a argamassa "descansar", por um período de 15 minutos, 

após o que se executa novo amassamento. O emprego da argamassa deverá ocorrer, no 

máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou outros 

produtos. A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa 

camada uniforme de 3 â 4 mm e, com o lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se 

cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos. com esses cordões ainda frescos, 

efetua-se o assentamento, batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os 

furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, 

não se admitindo o processo manual. As juntas das cerâmicas serão a nível e prumo, com 

espessura de 1,5 mm, que serão preenchidas após 7 dias, com argamassa pré-fabricada para 

rejunte, na cor branco. As juntas antes da aplicação do rejunte, serão escovadas e umedecidas. 

Toda cerâmica, deve ser previamente selecionado em função dos seus tamanhos, a fim de 

evitar folgas muito grandes entre os ladrilhos ou péssimo acabamento. 

Todo revestimento cerâmico deve ser previamente selecionado em função dos seus tamanhos, 

a fim de evitar folgas muito grandes entre os ladrilhos ou péssimo acabamento. 

Acima do revestimento cerâmico, sobre o chapisco de aderência, as superfícies serão 

rebocadas com argamassa de cimento e aleia no traço 1:3. No momento do entariscamento do 

reboco deve-se atentar para que o revestimento de duas paredes adjacentes fique sempre em 

esquadro. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, após ter atingido o ponto de 

cura satisfatório, ser alisado com uma trolha. 

Sobre as superfícies rebocadas, nas áreas internas, será aplicado selador, massa e acabamento 

final em tinte Látex PVA, em duas demãos, conforme procedimento descrito no item Pintura. 

Nas superfícies externas será aplicado selador e tinta Látex Acrílica com duas demãos. 
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PISOS EM CERÂMICA 

Condições Gerais 

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer as especificações 

do projeto. Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e estejam fora de bitola. 

Os pisos deverão ser executados empregando mão de obra especializada. 

Todas as pegas, antes do seu emprego, serão cuidadosamente selecionadas por tamanho, 

espessura e tonalidade para que o seu assentamento, em juntas corridas na espessura 

recomendada pelo fabricante para as dimensões especificadas resulte em perfeita execução. 

Os pisos dos sanitários e cozinhas serão impermeabilizados a caimento perfeito que permita 

rápido escoamento para os ralos. 

Os pisos cerâmicos deverão ser protegidos imediatamente após o assentamento, quanto a 

eventuais danos decorrentes da execução de outros serviços ou do trânsito de pessoas. 

Será rigoroso o controle quanto ao acabamento dos serviços seja quanto a alinhamento, 

uniformidade das juntas, perfeição dos arremates, especialmente em ralos. 

Especificações 

Os pisos de cerâmica ou granitos deverão ser aplicados com argamassa colante sobre 

superfície regularizada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 e rejuntados com 

argamassa apropriada. 

O assentamento das cerâmicas deverá ser executado empregando-se argamassa pré-fabricada 

do tipo cimento colante (argamassa especial de alta adesividade) de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

O rejuntamento será feito com argamassa pré-fabricada para rejunte. O rejuntamento deverá 

ser aplicado 48h após o assentamento do piso. Meia hora após a pega da argamassa de 

rejuntamento as superfícies revestidas serão limpas com pano seco ou estopa, tomando-se o 

cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos. 

Antes da aplicarão do rejuntamento, as superfícies revestidas deverão ser rigorosamente 

limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros 

resíduos; 

Será vetada a utilização de palhas de aço ou solução de ácido na limpeza; será observada a 

uniformidade do rejuntamento quanto à coloração. 

A colocação das peças cerâmicas será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se 

ressaltos de uma peça em relação a outras será substituído qualquer eleryjento-)que, por 

percussão, demonstre não está perfeitamente fixado. 
I --
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Em caso de corte de cerâmicas será observada a perfeição das arestas. Os cortes serão feitos 

com equipamentos apropriados e serras com disco de corte. 

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

Condições Gerais 

O acabamento entre o piso e a parede será efetuado com rodapé de cerâmico 7 cm. 

Na execução dos rodapés os cantos, emendas e arremates junto aos alisares das portas 

deverão ter perfeito acabamento. A concordância dos rodapés com os outros materiais ou 

com as guarnições de vãos de esquadrias será solucionada para cada caso particular de acordo 

com o projeto arquitetônico ou conforme as indicações da fiscalização, nos locais não 

definidos no projeto. 

O rodapé de será fixado na parede por meio de argamassa cimento e areia. 

Especificações 

O rodapé será em perfil cerâmico de 7cm, conforme detalhe do projeto. 

O rodapé cerâmico será aplicado nos ambientes onde as paredes receberem acabamento de 

pintura. 

Pintura acrílica em rampas de Acessibilidade 03 demãos 

Deverão ser utilizados conforme paginação a utilização de tinta acrílica para dar coloração ao 

piso citado nas áreas de rampas de acessibilidade. 

Piso tátil 

O piso tátil deverá ser utilizado em todas as rampas para PNE, conforme projeto em anexo. O 

mesmo será em placas cimentícias (25x25cm), conforme norma de acessibilidade da ABNT-

9050. 

Piso intertravado com bloco retangular 

Será colocado piso intertravado com blocos retangulares cor natural em toda área livre de 

terreno das Unidades Básicas de Saúde. O solo deve ser devidamente preparado para o 

recebimento dos blocos, através da regularização e compactação do terreno. Uma camada de 

areia deve ser espalhada para gerar uma camada uniforme. Após a colocação das pedras, as 

mesmas devem ser compactadas. 

13.11 — SERVIÇOS FINAIS 

As unidades serão entregues completamente limpas. Os pisos e as circulações livres de todos 

os resíduos, sujeiras, deixando passeios e acessos livres de qualquer entulho de construção. 

Deverá ser feita lavando-se as superfícies por igual com água e sabão neut o sem esfregar, ou 

de acordo com indicações do fabricante. 71 1

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



PREFEITURA DE 

SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

A contratada fica responsável pelo pagamento de todas as taxas, emolumentos e encargos 

sociais que a obra vir a requerer. 

Este memorial deve ser utilizado em conjunto com as plantas, detalhes e as normas da ABNT 

naquilo em que for omisso. 

A existência da Fiscalização e aprovação por parte desta de qualquer serviço executados, não 

exime a Contratada de responsabilidade sobre a qualidade, durabilidade e estabilidade da 

totalidade dos serviços executados. 

Pg~e~~a a. ô.  .  g P r~ 
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Enj° Civil - CREA 1 C57 2O2 



ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ObralProjeto: Reforma da UBS São Raimundo II 
Local I Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 11 ORSE 1112021 11 SEINFRA 0.27 

?2 Item Descriçao Unid. Quant. 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI R$ 

Preço unitário 
Com BDI R 

Preço total 
Com BDI R 

SERVtS,OS 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 

III ESQUADRIAS 

IV COBERTURA 

V T INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 

VIII PINTURA 

IX SERVIÇOS FINAIS 

_, R$ 1.170,74 

R$---  -- -- 681,31-

R$ 17.442,33 

R$ 22,455,89 

_sR  . . .. 
3.946,61 

R$ - ~ - 3.124,72 

R$ 34.189,48

R$ 33.004,84 

. R$ 126,19 

VALOR CUM BDI (28,82%) R$ 116.142,12 

VALOR!TOTAL DA OBRA COM.BDI ; 
n~ x . 

R$ 

Pref& WaL',S. Pmt~s-ï~ 
f 
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ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS São Raimundo II 
Local / Implantação: São João dos Patos- MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 // SEINFRA 0.27 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Item Unid. Descrição Quant. 
Referência do Preço 

Unitário 
Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço totalCom BDI (R$) 

1,2882 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

1.1 Placa de Obra em Chapa Galvanizada m' 6,00 SEINFRA-C1937 R$ 151,47 R$ 908,82 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES R$ 681,31 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico m' 30,00 SINAPI - 97633 R$ 14,95 R$ 448,50 

2.2 Remoção de portas, de forma manual m' 1,68 SINAPI- 97644 R$ 5,75 R$ 9,66 
2.3 Remoção de janelas m' 1,50 SINAPI - 97645 R$ 21,69 R$ 32,54 
2.4 Coleta e carga manuais de entulho m' 3,00 ORSE- 2511 R$ 12,73 R$ 38,19 

Ill ESQUADRIAS R$ 17.442,33 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 und 1,00 SINAPI - 90824 . _ R$ _ . . 511,23 _.. _._ _ R$ 511,23 

3.2 Janela de alumínio de 02 folhas m' 1,50 SINAPI - 94570 R$ 321,62 R$ 
_-- 

482,43 
1.497,48 3.3 Fechadura de embutir und 12,00 SINAPI - 91306 R$ 124,79 R$ 

3.4 Grade de proteção para esquadrias m' 22,20 SINAPI - 99861 R$ 497,70 R$ 11.048,94 

IV COBERTURA R$ 22.455,89 

4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20 % m' 384,89 SEINFRA - 2200 R$ 44,22 R$ 17.019,84 

4.2 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
argamassa traço 1:2:9 

m 21,50 SINAPI - 94221 R$ 19,17 R$ 412,16 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.946,61 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 32,00 ORSE - 624 R$ 22,29 R$ 713,28 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 96,00 ORSE - 627 R$ 16,90 R$ 1.622,40 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 22,00 SINAPI - 97592 R$ 33,09 R$ 727,98 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 3.124,72 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pl- 5,00 ORSE- 1680 R$ _ _ .. 33,79 R$ 168,95 _ _ 
6.2 Revisão de ponto de água pt 12,00 ORSE- 1204 R$ _ 22,76 R$ 273,12 
6.3 Barra de apoio para vaso sanitário und 4,00 SINAPI - 100869 R$ 

_ 
356,29 R$ __ . 1.425,16 

6.4 Torneira cromoda para lavatório und 5,00 SINAPI - 86906 R$ 48,84 R$ 244,20 
6.5 Ralo sifonado und 8,00 SINAPI - 89709 R$ 14,94 R$ 119,52 
6.6 Assento para Vaso Sanitário und 3,00 ........ .. . .. ORSE - 2056 _ _ - R$ 21,26 R$ _ . . 63,78 
6.7 Sifão para Lavatório und 12,00 SINAPI - 86883 R$ 10,91 R$ _ . _ 130,92 _- _ . . 

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ 34.189,48 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 16.015,37 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m' 628,30 SINAPI -89173 R$ 25,49 R$ 16.015,37 

7.2 PISOS 
_ 

R$ 10.525,14; 
7.2.1 Revestimento cerâmico para piso m' 30,00 SINAPI - 89171 R$ 50,85 R$ 1.525,50 
7.2.2 Rodapé cerâmico de 7 cm m 19,24 SINAPI - 96467 R$ 6,24 R$ 120.06 

7 2 3 
Execução de piso intertravado com bloco 
retangular na cor natural 

m' 200,85 SINAPI - 92397 R$ 44,21 R$ 8.879,58 

VIII PINTURA 33.004,84 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes m' 1570,83 SINAPI - 88485 R$ 1,83 R$ 2.874,62 

8.2 Aplicação manual de pintura m' 1570,83 ORSE - 2288 R$ 12,38 R$ 19.446,88 

8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m' 15,12 SINAPI - 102213 R$ 14,46 R$ 218,64 

8.4 Pintura em superfícies metálicas m' 93,47 SINAPI -100760 R$ 32,96 R$ 3.080,77 

IX SERVIÇOS FINAIS R$ 126,19 
9.1 Limpeza final da obra 296,85 SINAPI - 99802 R$ 0,33 R$ 97,96 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 116.142,12 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 116.142.12 

en ~të • o o No1al?º 
En Civil CRER 1 í067242Y 



MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS São Raimundo II 
Local/Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021/I SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

ITEM 

Area Total --> 296,85 m' 

Perimetro total —> 523,61 m 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 

Total(R$)—> R$ 116.142,12 

QUANTIDADES 

LA RG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 
(300mx2,00m) 

m2 3,00 2,00 6,00 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico m2 30,00 30,00 

2.2 Remoção de portas, de forma manual m2 0,80 2,10 1,00 1,68 

2.3 Remoção de janelas m2 1,50 1,00 1,00 1,50 

2.4 Coleta e carga manuais de entulho m' 3,00 3,00 

III ESQUADRIAS 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 und 1,00 1,00 

3.2 Janela de alumínio de correr com 2 folhas com vidro m2 1,50 1,00 1,00 1,50 

3.3 Fechadura de embutir und 1,00 12,00 12,00 

3.4 Gradil em ferro fixado em vãos de janelas m2 22,20 22,20 

IV COBERTURA 
4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% m2 384,89 384,89 

4.2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço m 21,50 21,50 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 32,00 32,00 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 96,00 96,00 

5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED and 22,00 22,00 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 5,00 5,00 
6.2 Revisão de ponto de água pt 12,00 12,00 

6.3 Barra de apoio, para vaso sanitário und 4,00 4,00 
6.4 Torneira cromoda para lavatório und 5,00 5,00 

6.5 Ralo sifonado und 8,00 8,00 
6.6 Assento para vaso sanitário und 3,00 3,00 
6.7 Sifão para lavatório und 12,00 12,00 

VII REVESTIMENTOE PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura 628,30 628,30 

7.2 PISOS 
7.2.1 Revestimento cerâmico para piso m2 30,00 30,00 
7.2.2 Rodapé cerâmico de 7 cm m 19,24 19,24 

7 2 3 Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor 
natural 

m2 200,85 200,85 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes m2 523,61 3,00 1570,83 
8.2 Aplicação manual de pintura m2 523,61 3,00 1570,83 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m2 0,80 2,10 9,00 15,12 
8.4 Pintura em superficies metálicas m2 93,47 93,47 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m2 296,85 296,85 

i ., . ":3nr' • cié 
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CURVA ABC 

Obra/Projeto: Reforma da UBS São Raimundo II 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 ll ORSE 11/2021/I SEINFRA 0.27 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL S! BDI 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

VALOR Cl BDI PESO ACUMULADO 

8.2 Aplicação manual de pintura R$ 19.446,88 R$ 25.051,46 21,57% 21,57% 

4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20 % R$ 17.019,84 R$ 21.924,95 18,88% 40,45% 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura R$ 16.015,37 R$ 20.631,00 17,76% 58,21% 

3.4 Grade de proteção para esquadrias R$ 11.048,94 R$ 14.233,24 12,26% 70,47% 

7 2 3 
Execução de piso intertravado com bloco retangular na 
cor natural 

R$ 8.879,58 R$ 11.438,67 9,85% 80,31% 

8.4 Pintura em superfícies metálicas R$ 3.080,77 R$ 3.968,65 3,42% 83,73% 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes R$ 2.874,62 R$ 3.703,08 3,19% 86,92% 

5.2 Revisão de ponto de tomada R$ 1.622,40 R$ 2.089,98 1,80% 88,72% 

7_.2.1 Revestimento cerâmico para piso R$ 1.525,50 R$ 1.965,15 1,69% 90,41% 

3.3 Fechadura de embutir R$ 1.497,48 R$ 1.929,05 1,66% 92,07% 

6.3 Barra de apoio para vaso sanitário R$ 1.425,16 R$ 1.835,89 1,58% 93,65% 

1.1 Placa de Obra em Chapa Galvanizada R$ 908,82 R$ 1.170,74 1,01% 94,66% 

5.3 
_ 

Luminária tipo Plafon com lâmpada LED R$ 727,98 R$ 937,78 0,81% 95,47% 

5.1 Revisão de ponto de luz R$ 713,28 R$ 918,85 0,79% 96,26% 

3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 R$ 511,23 R$ 658,57 0,57% 96,83% 

3.2 Janela de alumínio de 02 folhas R$ 482,43 R$ 621,47 0,54% 97,36% 

2.1 Demolição de revestimento cerâmico R$ 448,50 R$ 577,76 0,50% 97,86% 

42 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
argamassa traço 1:2:9 

R$ 412,16 R$ - 

- 

530,94 Tm 0,46% 98,32% 

6.2 Revisão de ponto de água R$ 273,12 R$ 351,83 0,30% 98,62% 

6.4 Torneira cromada para lavatório R$ 244,20 R$ 314,58 0,27% 98,89% 

8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 218,64 R$ 281,65 0,24% 99,13% 

6.1 Revisão de ponto de esgoto R$ 168,95 R$ 217,64 0,19% 99,32% 

6.7 Sifão para Lavatório RS 130,92 R$ 168,65 0,15% 99,47% 

7.2.2 Rodapé cerâmico de 7 cm R$ 120,06 R$ 154,66 0,13% 99,60% 

6.5 Ralo sifonado R$ 119,52 R$ 153,97 0,13% 99,73% 

9.1 Limpeza final da obra RS 97,96 R$ 126,19 0,11% 99,84% 

6.6 Assento para Vasa Sanitário R$ 63,78 R$ 82,16 0,07% 99,91% 

2.4 Coleta e carga manuais de entulho R$ 38,19 R$ 49,20 0,04% 99,95% 

2.3 Remoção de janelas R$ 32,54 R$ 41,91 0,04% 99,99% 

2.2 Remoção deportas, deforma manual R$ 9,66 R$ 12,44 0,01% 100,00% 

rraftea{f *ó .&J. Patt}s—~ ~ 
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PREFEITUR4 or 

SAO .JOAO 
DOS FATOS 

oov[Nno no Povo 

ORÇAMENTO S I NTÉTICC~ 

Obra/Projeto: Reforma da UBS São Raimundo I 
Local ! Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 1! ORSE 11/2021  11 SEINFRA 0.27 

Descrição Unid. Quant. 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço unitário 
Com BDI (R$) 

Preço total 
Com BDI (R$} 

SERVIÇOS 

I 

II 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 

tïS - 

R$ 

1.170,74 

1.327,66 

III ESQUADRIAS RS 21.724,76 

IV COBERTURA 
v .. . . 

R$ 17.001,58 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.986,92 

VI INSTALAÇÕES WIDRAÚLICAS R$ 2.106,36 

-------....-------- -_ __ 
VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ 56.294,66 

VIII PINTURA R$ 31.619,30 

IX SERVIÇOS FINAIS R$ 89,46 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 134.321,46 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 

1. /Ptha-~ 

Eng°r(vil7çREA 90rG7292~ 

134.321,46 



PAEFI iTVAA'D:L 

SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

OOV[RNO.Oo POVO ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: 
Local 
Proponente: 
Data 

Reforma da UBS São Raimundo 
/ Implantação: São João dos Patos 

Prefeitura Municipal de São 
ref: SINAPI 12/2021 11 ORSE 1112021 

I 
- MA 
João dos 

//SEINFRA 

Unid. 

Patos - MA 
0.27 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Descrição Quant. 
Referência do Preço 

Unitário 
Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço totalcom BDI (R$) 

1,2882 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 1.170,74 R$ 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 
no tamanho de (3,00 m x 2,00 m) m' 6,00 SEINFRA-1937 R$ 151,47 R$ 908,82 

11 REMOCÕES E DEMOLIÇÕES _- RS - -- ----- ----- --- 

_ 
^ 1.327,66 

- . 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico m' 52,61 SINAPI-97633 RS 14,95 R$ 786,56 
2.2 Remoção de portas, de forma manual m' 5,04 SINAPI-97644 RS 5,75 .. . R$ _ 28,98  _ _ _. . ..._ 
2.3 Remoção de janelas m2 1,70 SINAPI-97645 RS 21,69 R$ 36,87 

- - - - -- -- 
2.4 Coleta e carga manuais de entulho m' 14,00 ORSE-2511 RS 12,73 R$ 178,22 

III ESQUADRIAS R$ 21.724,76 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 2,00 SINAPI-91315 R$ 734,40 R$ 1.468,80 

3.2 Janela de alumínio de correr com 2 folhas para 
vidros, com vidros,fornecimento e instalação. 

m' 3,91 SINAPI-94570 R$ 321,62 R$ 1.257,53 

3.3 Fechadura de embutir und 23,00 _ SINAPI-91306  _ - _-- R$ 124,79 R$ 2.870, 17 
3.4 Grade de proteção para esquadrias m' 22,64 SINAPI-99861 R$ 497,70 R$ 11.267,93 

IV COBERTURA R$ 17.001,58 

4 1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% 
nova 

m' 288,49 SEINFRA-2200 R$ 44,22 R$ 12.757,03 

4 2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
argamassa traço 1:2:9 

m 23,00 SINAPI-94221 R$ 19,17 R$ 440,91 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ vm 2.986,92 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 26,00 ORSE-624 R$ 22,29 R$ 579,54 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 52,00 ORSE-627 R$ 16,90 R$ 878,80 
5.3 Luminária tipo Plafon com lâmpada LED und 26,00 SINAPI-97592 R$ 33,09 R$ 860,34 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 2.106,36 
6.1 Revisão de ponto de esgoto Pt 4,00 ORSE-1680 RS 33,79 R$ 135,16 
6.2 Revisão de ponto de água Pt 16,00 ORSE-1204 RS 22,76 R$ 364,16 

6.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 
louça branca und 1,00 SINAPI-86888 R$ 348,52 R$ 348,52 

6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 2,00 SINAPI-100869 RS 356,29 R$ 712,58 
6.5 Ralo sifonado und 5,00 SINAPI-89709 RS 14,94 R$ 74,70 

VII REVESTIMENTO E PAREDES . .. .. .. . _ . R$ __.._. 56.294,66 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 15.231,91 ' _ 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m' 597,56 SINAPI-89173 R$ 25,49 R$ 15.231,91 

7.2 PISOS R$ 28.468,34 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco 
retangular cor natural 

m' 583,42 SINAPI-92397 R$ 44,21 R$ 25.793 00 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso m' 52,61 SINAPI-89171 R$ 50,85 R$ 2.675,35 

VIII PINTURA R$ 31.619,30 

8.1 Aplicação de fundo selador acrilico em 
paredes 

m' 1493,91 SINAPI-88485 RS 1,83 R$ 2.733,86 

8.2 Aplicação manual de pintura m' 1493,91 ORSE-2288 R$ 12,38 R$ 18.494,61 

8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em 
madeira m' 15,12 SINAPI-102213 R$ 14,46 RS 218,64 

8.4 Pintura em superfécies metálicas m 94,00 SINAPI-100760 R$ 32,96 R$ 3.098,24 

IX SERVIÇOS FINAIS 
._. -.._.--_...-._,._..,-.._.._.___...____._~.,.._.._...._.._.._~...,.-_..__.._..__ R$

_ .. ._._..__ 89,46 
9.1 Limpeza final da obra m' 210,45 SINAPI-99802 R$ 0,33 R$ 69,45 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 134.321,46 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI RS - 134.321,461 

• ' r'to h1o3a`o Ertg Civi - CREA &0I3G72©2Y 



1'Rf Cf IS URA OF 

R. DOS PATOS 
,~ c.ovcar.e oo novo MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS São Raimundo I 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 11 ORSE 11/2021/I SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Area Total --> 210,45 m' 

Portmetre total --> 497,97 m 

DISCRIMINAÇÂO DOS SERVIÇOS UNID 

Total(Rs)--> R$ 134.321,46 

QUANTIDADES 

LARG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 
(3.00 m x 2,00 m) m2 3,00 2,00 6,00 

II REMOCOES E DEMOLIÇOES 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico m 2 210,45 25,00% 52,61 
2.2 Remoção de portas, de forma manual m2 0,80 2,10 3,00 5,04 
2.3 Remoção de janelas m= 1,70 1,00 1,00 1,70 
2.4 coleta e carga manuais de entulho m' 14,00 14,00 

111 ESQUADRIAS 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 2,00 2,00 

3 2 Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com 
vidros,fomecimento e instalação. 

m2

1,70 1,15 2,00 3,91 
3.3 Fechadura de embutir und 23,00 23,00 
3.4 Grade de proteção para esquadrias m= 22,64 22,64 

IV COBERTURA 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova m 2 288,49 288,49 
4.2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa Iraç m 23,00 23,00 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 26,00 26,00 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 52,00 52,00 
5.3 Luminária tipo Platon com lâmpada LED und 26,00 26,00 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 4,00 4,00 
6.2 Revisão de ponto de água pt 16,00 16,00 
6.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca und 1,00 1,00 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 2,00 2,00 
6.5 Ralo sifonado und 5,00 5,00 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m2 497,97 3,00 40,00% 597,56 

7.2 PISOS 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco retangular cor 
natural m 2

583,42 583,42 
7.2.2 Reveslimento cerâmico para piso m 2 210,45 25,00% 52,61 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes ma 497,97 3,00 1493,91 
8.2 Aplicação manual de pintura m2 497,97 3,00 1493,91 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m2 0,80 2,10 9,00 15,12 
8.4 Pintura em superfécies metálicas m= 94,00 94,00 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m2 210,45 210,45 
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CURVA ABC 
Obra/Projeto: Reforma da UBS São Raimundo 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 ll ORSE 11/2021 

CURVA ABC 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL S/ BDI VALOR Cl BDI PESO ACUMULADO 

7.2.1 

Execução de piso intertravado com bloco retangular 

cor natural 
R$ 25.793,00 R$ 33.226,54 

24,74% 24,74% 

8.2 Aplicação manual de pintura R$ 18.494,61 R$ 23.824,75 17,74% 42,47% 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura R$ 15.231,91 R$ 19.621,74 14,61% 57,08% 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova R$ 12.757,03 R$ 16.433,60 12,23% 69,32% 

3.4 Grade de proteção para esquadrias R$ 11.267,93 R$ 14.515,34 10,81% 80,12% 

8.4 Pintura em superfécies metálicas R$ 3.098,24 R$ 3.991,15 2,97% 83,09% 

3.3 Fechadura de embutir R$ 2.870,17 R$ 3.697,35 2,75% 85,85% 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes R$ 2.733,86 R$ 3.521,75 2,62% 88,47% 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso R$ 2.675,35 R$ 3.446,38 2,57% 91,03% 

Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 R$ 1.468,80 R$ 1.892,11 1,41% 92,44% ~.1 

3.2 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 

com vidros,fornecimento e instalação. 
R$ 1.257,53 R$ 1.619,96 

1,21% 93,65% 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 
R$ 908,82 R$ 1.170,74 

1.1 tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 0,87% 94,52% 

5.2 Revisão de ponto de tomada R$ 878,80 R$1.132,07 0,84% 95,36% 

5.3 Luminária tipo Plafon com lâmpada LED R$ 860,34 R$1.108,29 0,83% 96,19% 

2.1 Demolição de revestimento cerâmico R$ 786,56 R$ 1.013,24 0,75% 96,94% 

6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário R$ 712,58 R$ 917,95 0,68% 97,63% 

5.1 Revisão de ponto de luz R$ 579,54 R$ 746,56 0,56% 98,18% 

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
R$ 440,91 R$ 567,98 

4.2 argamassa traço 1:2:9 0,42% 98,60% 

6.2 Revisão de ponto de água R$ 364,16 R$ 469,11 0,35% 98,95% 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
R$ 348,52 R$448,96 

6.3 branca 0,33% 99,29% 

8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 218,64 R$ 281,65 0,21% 99,50% 

2.4 Coleta e carga manuais de entulho R$ 178,22 R$ 229,58 0,17% 99,67% 

6.1 Revisão de ponto de esgoto R$ 135,16 R$ 174,11 0,13% 99,80% 

6.5 Ralo sifonado R$ 74,70 R$ 96,23 0,07% 99,87% 

9.1 Limpeza final da obra R$ 69,45 R$ 89,46 0,07% 99,94% 

2.3 Remoção de janelas R$ 36,87 R$ 47,50 0,04% 99,97% 

Remoção de portas, de forma manual R$ 28,98 R$ 37,33 0,03% 100,00% 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Ipem 
Local 1 Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 
Data ref: SINAPI 1212021 11 ORSE 1112021 11 SEINFRA 0.27 

Item Descrição Unid. Quant. 
Referência do Preço 

Unitário 
Preço unitário 
Sem BDtL(R$) 

Preço unitário 
Com BOI (R$) 

Preço total 
Com BOI (R$) 

SERVIÇOS 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 
Y 

R$ 
 

1.170,74 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
R$__...___..

176,24 

III ESQUADRIAS R$ 29.678,74 

IV COBERTURA R$ 20.766,03 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.476,48 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
-- 

- R$ 4.006,95 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 59.058,09 

VIII PINTURA R$ 29.772,29 

IX SERVIÇOS FINAIS 
R$ 

......-...._....____-_106,47 

VALOR COM BOI (28,82%) R$ 148.213,04 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 

o 

~ 
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Obra/Projeto: Reforma da UBS lpem 
Local I Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 
Data ref: SINAPI 1212021 ll ORSE 11/2021/I SEINFRA 0.27 

Descrição Unid Quant. 
Referência do Preço 

Unitário 
Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço totalCom BDI (R$) 

1,2882 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 
no tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

m2 6,00 SEINFRA - C1937 R$ 151,47 R$ 908,82 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES R$ 176,24 

2.1 Remoção de portas, de forma manual m2 17,85 SINAPI - 97644 R$ 5,75 R$ 102,64 

2.2 Remoção de forro PVC de forma manual m2 3,64 SINAPI - 97640 R$ 1,07 R$ 3,89 

2.3 Remoção de louças sanitárias und 4.00 SINAPI - 97663 R$ 7,57 R$ 30,28 

III ESQUADRIAS R$ 29,679,74 

3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 5,00 SINAPI-91315 RS 734,40 R$ 3.672,00 

3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 und 5,00 SINAPI - 90824 RS 511,23 R$ 2.556,15 

Porta de vidro temperado, de abrir, duas 
3.3 

folhas, 2,60 X 2,50 m 
und 1,00 COMPOSIÇÃO R$ 4.025,14 R$ 4.025,14 

3.4 Fechadura de embutir und 15,00 SINAPI-91306 R$ 124,79 RS 1.871,85 

3.5 Grade de proteção para esquadrias m2 21,93 SINAPI-99861 R$ 497,70 R$ 10.914,56 

IV COBERTURA R$ 20,766,03 

4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% m2 351,18 SEINFRA - 2200 R$ 44,22 R$ 15.529,18 

4.2 Forro em réguas de pvc m2 3,64 SINAPI-96111 R$ 61,25 R$ 222,95 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada 

4.3 
com argamassa traço 1:2:9 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

m 19,20 SINAPI-94221 R$ 19,17 RS 

R$ 

368,06 

3.476,48 

5.1 Revisão de ponto de luz pt 27,00 ORSE - 624 R$ 22,29 R$ 601,83 

5.2 Revisão de ponto de tomada pt 81,00 ORSE - 627 R$ 16,90 R$ 1.368,90 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 22,00 SINAPI - 97592 R$ 33,09 R$ 727,98 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 4.006,95 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 4,00 ORSE - 1680 R$ 33,79 R$ 135,16 
6.2 Revisão de ponto de água Pt 21,00 ORSE - 1204 RS 22,76 R$ 477,96 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 
6.3 

louça branca 
und 4,00 SINAPI - 86888 RS 348,52 R$ 1.394,08 

6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 2,00 SINAPI - 100869 RS 356,29 R$ 712,58 
~ 6.5 Torneira cromoda para lavatório und 8,00 SINAPI - 86906 RS 48,84 R$ 390,72 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

R$ ..RS
59.058,09 
25.336,61 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m2 593,38 SINAPI -89173 RS 25,49 R$ 15.125,15 

7.1.2 Muro em alvenaria bloco cerâmico m2 59,40 ORSE-11146 R$ 171,91 RS 10.211,45 

7.2 PISOS ï .. { __-- ~ - RS 20.508,83 

7 2 1 Corrimão em aço inox e=1 112", duplo, 
h=90cm 

m 6,88 COMPOSIÇÃO R$ 294,92 R$ 2.029,05 

7 2 2 Execução de piso intertravado com bloco 
retangular na cor natural 

m2 418,00 SINAPI - 92397 R$ 44,21 RS 18.479,78 

VIII PINTURA R$ 29.772,29 
Aplicação de fundo selador acrílico em 

8.1 
paredes 

m2 1483,44 SINAPI - 88485 R$ 1,83 R$ 2.714,70 

8.2 Aplicação manual de pintura m2 1483,44 ORSE - 2288 R$ 12,38 R$ 18.364,99 
Pintura em verniz sintético brilhante em 

8.3 
madeira 

m2 13,44 SINAPI - 102213 R$ 14,46 RS 194,34 

8.4 Pintura em superfícies metálicas m2 55,75 SINAPI - 100760 R$ 32,96 R$ 1.837,52 

IX SERVIÇOS FINAIS R$ 106,47 

9.1 Limpeza final da obra m2 250,45 SINAPI - 99802 RS 0,33 R$ 82,65 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 148.213,04 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 148.213,04 
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MEMÓRIA DE CALCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Ipem 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 
Data ref: SINAPI 1212021 11 ORSE 11/2021 // SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

~ITEM 

Area Total -> 250.45 m' 

Perlmetro total -> 494,48 m 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 
LARG COMP 

Total(R5)—> R$ 148.213,04 

ALT 

QUANTJ.DAQES `r" ''

PERfME.1 QllAN3 • ST TOTAL 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 
(3,OOmx200m) 

m' 3,00 2,00 6,00 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Remoção de portas, de forma manual m' 0,90 2,10 5,00 9,45 

2.2 Remoção de forro PVC de forma manual m' 3,64 3,64 

Remoção de louças sanitárias und 4,00 4,00 

III ESQUADRIAS 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 5,00 5,00 
3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 und 5,00 5,00 
3.3 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,60 X 2,50 m und 1,00 1,00 
3.4 Fechadura de embutir und 15,00 15,00 
3.5 Grade de proteção para esquadrias m2 21,93 21,93 

IV COBERTURA 

4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% m' 351,18 351,18 

4.2 Forro em réguas de pvc m' 3,64 3,64 
4.3 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traç m 19,20 19,20 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 27,00 27,00 

5.2 Revisão de ponto de tomada pt 81,00 81,00 

5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 22,00 22,00 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 4,00 4,00 
6.2 Revisão de ponto de água pt 21,00 21,00 
6.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca und 4,00 4,00 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 2,00 2,00 
6.5 Torneira cromoda para lavatório und 8,00 8,00 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 

7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m' 593,40 593,40 
7.1.2 Muro em alvenaria bloco cerâmico m' 59,40 59,40 

7.2 PISOS 
7.2.1 Corrimão em aço inox e=1 112", duplo, h=90cm m 

r ` 
6,88 6,88 

7 2 2 Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor 
natural 

m' 418,00 418,00 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo secador acrílico em paredes m' 494,48 3,00 1483,44 
8.2 Aplicação manual de pintura m' 494,48 3,00 1483,44 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m' 0,80 2,10 8,00 13,44 
8.4 Pintura em superfícies metálicas 55,75 55,75 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m' _ 50,45 250,45 
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RREFEITORA UE 

SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

G4v;''.RNQ [)Cf Pt~vfl CURVA ABC 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Ipem 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021/I SEINFRA 0.27 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTALS! BDI 

Local: Zona Urbana BDi: 28,82% 

VALOR CI BOI PESO ACUMULADO 

7 2 2 
Execução de piso intertravado com bloco retangular 
na cor natural R$ 18.479,78 R$ 23.805,65 16,06% 16,06% 

8.2 Aplicação manual de pintura R$ 18.364,99 R$ 23.657, 78 15,96% 32,02% 
4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% R$ 15.529,18 R$ 20.004, 69 13,50% 45,52% 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura R$ 15.125,15 R$ 19.484, 22 13,15% 58,67% 
3.5 Grade de proteção para esquadrias R$ 10.914,56 R$ 14.060, 14 9,49% 68,15% 

7.1.2 Muro em alvenaria bloco cerâmico R$ 10.211,45 R$ 13.154,39 8,88% 77,03% 

3.3 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,60 
X 2,50 m 

R$ 4.025,14 R$ 5.185,19 3,50% 80,53% 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 R$ 3.672,00 R$ 4.730,27 3,19% 83,72% 
8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes R$ 2.714,70 R$ 3.497,08 2,36% 86,08% 
3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 R$ 2.556,15 R$ 3.292,83 2,22% 88,30% 

7.2.1 Corrimão em aço inox 0=1 1/2", duplo, h=90cm R$ 2.029,05 R$ 2.613,82 1,76% 90,06% 

3.4 Fechadura de embutir R$ 1.871,85 R$ 2.411,32 1,63% 91,69% 
8.4 
6.3 

Pintura em superfícies metálicas 
vacu Sarntarru silo, suo cupi caixa a opisus louça 

R$ _ 
R$ 

1.837,52 
1.394,08 

R$ 
R$ 

2.367,09 
1.795,85 

1,60% 
1,21% 

93,29% 
94,50% 

5.2 Revisão de ponto de tomada R$ 1.368,90 R$ 1.763,42 1,19% 95,69% 
1.1 risca ue uura eui cuspa ue açu yarvsrncsuu, nu R$ 908,82 R$ 1.170,74 0,79% 96,48% 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED R$ 727,98 R$ 937,78 0,63% 97,11% 

6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário R$ 712,58 R$ 917,95 0,62% 97,73% 
5.1 Revisão de ponto de luz R$ 601,83 R$ 775,28 0,52% 98,25% 
6.2 Revisão de ponto de água R$ 477,96 R$ 615,71 0,42% 98,67% 
6.5 Torneira cromoda para lavatório R$ 390,72 R$ 503,33 0,34% 99,01% 
4.3 

1.urneena pdra reais eersinica etnuuçsua cura 
R$ 368,06 R$ 474,13 0,32% 99,33% 

4.2 Forro em réguas de pvc R$ 222,95 R$ 287,20 0,19% 99,52% 

8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 194,34 R$ 250,35 0,17% 99,69% 
6.1 Revisão de ponto de esgoto R$ 135,16 R$ 174,11 0,12% 99,81% 
2.1 Remoção de portas, de forma manual R$ 102,64 R$ 132,22 0,09% 99,90% 
9.1 Limpeza final da obra R$ 82,65 R$ 106,47 0,07% 99,97% 
2.3 Remoção de louças sanitárias R$ 30,28 R$ 39,01 0,03% 100,00% 
2.2 Remoção de forro PVC de forma manual R$ 3,89 R$ 5,01 0,00% 100,00% 
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GQyôfiNO 00 POVO ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Jatobá dos Noletos 
Local ! Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 11 ORSE 11/2021// SEINFRA 0.27 

Item Descrição Unid. Quant. 

Local: Zona Rural BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço unitário 
Com BDI (R$) 

Preço total 
Com BOI (R$) 

SERVIÇOS 

1 

II 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 

R$ 1.170,74 

. . .-.. _.T._ ._.._ R$- 
3.364,51-

III ESQUADRIAS R$ 
..._.. 

71.625,66 

IV COBERTURA R$ 24.688,37 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.970,60 

VI INSTALAÇÕES NIDRAÚLICAS R$ 7.257,11 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
R$"... .... .. . - 

67.282,75 

VIII PINTURA 
R$_.n

._--44.363,54 

IX SERVIÇOS FINAIS R$ 149,43 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 221 .872,71 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 

Pral°& 

221.872,71 , 
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SÃO JOÃO 
DOS PATOS: ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Jatobá dos Noletos 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 11 ORSE 1112021 //SEINFRA 0.27 

Descrição 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 
no tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico 
2.2 Remoção de portas, de forma manual 

fl 2.3 Remoção de janelas 
2.4 Remoção de louças sanitárias 
2.5 Coleta e carga manuais de entulho 

Ill ESQUADRIAS 

3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 

3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 

3.3 Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 

3 4 Janela de alumínio de correr com 2 folhas 
com vidro 

3.5 
Porta de vidro temperado, de abrir, 04 folhas, 
2,40 x 2,10m 

3.6 Fechadura de embutir 
3.7 Gradil em ferro fixado em vãos de janelas 

IV COBERTURA 

4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% 

4.2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada 
com argamassa traço 1:2:9 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz 

O
5.2 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED 

IX INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto 
6.2 Revisão de ponto de água 

6.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 
louça branca 

6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário 
6.5 Torneira cromoda para lavatório 
6.6 Ralo sifonado 
6.7 Tanque de Marmore sintético com coluna 
6.8 Cuba em louça branca 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura 

7.2 PISOS 
7.2.1 Revestimento cerâmico para piso 

7 2 2 Corrimão em aço inox m=1 112", duplo, 
h=90cm 
Execução de piso intertravado com bloco 

7 2 3 retangular na cor natural 

VIII PINTURA 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em 
paredes 

8.2 Aplicação manual de pintura 

Unid. Quant. 

Local: Zona Rural BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço totalCom BDI (R$) 

1,2882 

R$ 1.170,74 

m2 6,00 SEINFRA - C1937 R$ 151,47 R$ 908,82 

R$ 3.364,51 
m2 87,88 SINAPI - 97633 R$ 14,95 R$ 1.313, 81 
m2 40,32 SINAPI - 97644 R$ 5,75 R$ 231,84 
m2 42,60 SINAPI - 97645 R$ 21,69 R$ 923.99 
und 4,00 SINAPI - 97663 R$ 7,57 R$ 30,28 
m3 8,79 ORSE-2511 R$ 12,73 R$ 111,87 

R$ 71.625,66 

und 11,00 SINAPI -91515 R$ 734,40 R$ 8.078,40 

und 4,00 SINAPI -90824 R$ 511,23 R$ 2.044,92 

und 6,00 SINAPI- 100688 R$ 657,54 R$ 3.945,24 

m2 42,60 SINAPI - 94570 R$ 323,20 R$ 13.768,32 

und 1,00 COMPOSIÇÃO R$ 3.567,49 R$ 3.567,49 

und 24,00 SINAPI - 91306 R$ 124,79 R$ 2.994,96 
m2 42,60 SINAPI - 99861 R$ 497,70 R$ 21.202,02 

R$ 24.688,37 

m2 423,50 SINAPI - 2200 R$ 44,22 R$ 18.727,17 

m 22,84 SINAPI - 94221 R$ 19,17 R$ 437,84 

R$ 1 970,60 
pt 33,00 ORSE - 624 R$ 22,29 R$ 735,57 

und 24,00 SINAPI - 97592 R$ 33,09 R$ 794,16 

R$ 7.257,11 
pt 8,00 ORSE- 1680 R$ 33,79 R$ 270,32 
pt 22,00 ORSE - 1204 R$ 22,76 R$ 500,72 

und 3,00 SINAPI - 86888 R$ 348,52 R$ 1.045,56 

und 6,00 SINAPI - 100869 R$ 356,29 R$ 2.137,74 
und 12,00 SINAPI - 86906 R$ 48,84 R$ 586,08 
und 14,00 SINAPI - 89709 R$ 14,94 R$ 209,16 
und 1,00 SINAPI - 86925 R$ 464,43 R$ 464,43 
und 4,00 SINAPI - 86901 R$ 104,88 R$ 419,52 

R$ -~--. .._. ..._ _.._._. 67.282,75 
R$ . . 21 715,95 

m2 851,94 SINAPI -89173 R$ 25,49 R$ 21.715, 95 

R$ 30.514,10 
m2 87,88 SINAPI - 89173 R$ 50,85 R$ 4.468, 70 

m 8,00 COMPOSIÇÃO R$ 294,92 R$ 2.359,36 

m2 535,76 SINAPI - 92397 R$ 44,21 R$ 23.686, 04 

R$ 44363 54 

m2 2129,85 SINAPI - 88485 R$ 1,83 R$ 3.897,63 

m2 2129,85 ORSE - 2288 R$ 12,38 26.367,54 
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8 3 
Pintura em verniz sintético brilhante em 
madeira 

m' 36,96 SINAPI - 102213 R$ 14,46 R$ 534,44 

8.5 Pintura em superfícies metálicas m= 110,40 SINAPI - 100760 R$ 32,96 R$ 3.638,78 

IX SERVIÇOS PINAIS R$ 149,43 

9.1 Limpeza final da obra m2 351,52 SINAPI - 99802 R$ 0,33 R$ 116,00 

VALOR COM BDII (28,82%) R$ 221.872,71 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 

trsf.+4ir £. . Pr~t>ia-jb9 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Jatobá dos Noletos 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 // ORSE 1112021 // SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

Local: Zona Rural BDI: 28,82% 

I 
1.1 

11 
2.1 
2.2 

O 2.3 
2.4 
2.5 

III 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

IV 

4.1 
4.2 

V 
5.1 
5.2 

VI 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7
6.8 

VII 
7.1 

7.1.1 

7.2 

Area Total —> 351.52 m' 

Perlmetro total —> 709,95 m 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 

R$ 221.872,71 

QUANTIDADES 

LARG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 3,00 2,00 6,00 

REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
Demolição de revestimento cerâmico m2 87,88 87,88 

Remoção de portas, de forma manual m2
m2
und 

0,80 2,10 24,00 40,32 

Remoção de janelas 42,60 42,60 

Remoção de louças sanitárias 4,00 4,00 

Coleta e carga manuais de entulho m' 8,79 8,79 

ESQUADRIAS 
Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 11,00 11,00 

Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 und 4,00 4,00 

Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 and 6,00 6,00 

Janela de aluminio de correr com 2 folhas com vidro m2 42,60 42,60 

Porta de vidro temperado, de abrir, 04 folhas, 2,40 x 2,10m und 1,00 1,00 

Fechadura de embutir und 24,00 24,00 

Gradil em ferro fixado em vãos de janelas m2 42,60 42,60 

COBERTURA 

Revisão em cobertura com reposição de 20% m2 423,50 423,50 

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço m 22,84 22,84 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Revisão de ponto de luz pt 33,00 33,00 

Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 24,00 24,00 

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
Revisão de ponto de esgoto Pt 8,00 8,00 

Revisão de ponto de água pt 22,00 22,00 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca und 3,00 3,00 
Barra de apoio, para vaso sanitário and 6,00 6,00 

Torneira cromoda para lavatório und 12,00 12,00 

Ralo sifonado 
Tanque de Marmore sintético com coluna 
Cuba em louça branca 

und 14,00 14,00 
und 
und 

1,00 1,00 
4,00 4,00 

REVESTIMENTO E PAREDES 
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
Massa única para recebimento de pintura 851,94 851,94 

PISOS k ~~.'u~~=~~sr~~x>.~. - 1-~-~:a~~~•~~--~ ~.-~.._- recua ~.,.~--~ 
.z-_0ºttj~ 

7.2.1 Revestimento cerâmico para piso m2 87,88 87,88 
7.2.2 Corrimão em aço inox a=1 112", duplo, h=90cm m 12,00 12,00 

Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor 
7,2.3 natural m2 535,76 535,76 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes m2 709,95 3,00 2129,85 
8.2 Aplicação manual de pintura m2 709,95 3,00 2129,85 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira 
8.5 Pintura em superfícies metálicas 

m2

m2
0,80 2,10 22,00 

110,40 
36,96 

110,40 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m2 351,52 351,52 
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CURVA ABC 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Jatobá dos Noletos 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 11 ORSE 11/2021 // SEINFRA 0.27 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL S1 BDI 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

VALOR Cl BDI PESO ACUMULADO 

8.2 Aplicação manual de pintura R$ 26.367,54 R$ 33.966,67 15,31% 15,31% 

7 2 3 Execução de piso intertravado com bloco retangular na 
cor natural R$ 23.686,04 R$ 30.512,35 13,75% 29,06% 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura R$ 21.715,95 R$ 27.974,49 12,61% 41,67% 

3.7 Gradil em ferro fixado em vãos de janelas R$ 21.202,02 R$ 27.312,44 12,31% 53,98% 
4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% R$ 18.727,17 R$ 24.124,34 10,87% 64,85% 

3.4 Janela de alumínio de correr com 2 folhas com vidro R$ 13.768,32 R$ 17.736,35 7,99% 72,85% 

3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 R$ 8.078,40 R$ 10.406,59 4,69% 77,54% 

7.2.1 Revestimento cerâmico para piso R$ 4.468,70 R$ 5.756,58 2,59% 80,13% 

3.3 Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 R$ 3.945,24 R$ 5.082,26 2,29% 82,42% 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes R$ 3.897,63 _ R$ _._ 5.020,92 2,26% 84,69% 

8.5 Pintura em superfícies metálicas R$ 3.638,78 R$ 4.687,48 2,11% 86,80% 

3.5 Porta de vidro temperado, de abrir, 04 folhas, 2,40 x 
2,10m 

R$ 3.567,49 R$ 4.595,64 2,07% 88,87%

3.6 Fechadura de embutir R$ 2.994,96 R$ 3.858,11 1,74% 90,61% 
7.2.2 Corrimão em aço inox o=1 1/2", duplo, h=90cm R$ 2.359,36 _ R$_ 3.039,33 1,37% 91,98% 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário R$ 2.137,74 R$ 2.753,84 1,24% 93,22% 

3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 R$ 2.044,92 R$ 2.634,27 1,19% 94,41% 

2.1 Demolição de revestimento cerâmico R$ 1.313,81 R$ 1.692,44 0,76% 95,17% 

6.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca 

R$ 1.045,56 R$ 1.346,89 0,61% 95,78% 
2.3 Remoção de janelas R$ 923,99 R$ T 1.190,29 0,54% 96,31% 

1 1 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 
tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

R$ 908,82 R$ 1.170,74 0,53% 96,84% 
5.2 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED R$ 794,16 R$ - --_- 

1.023,04 - 0,46% 97,30% 
Revisão de ponto de luz 5.1 R$ y.-,..~.~..:._ 735,57 R$ ._.~...--,.,~.. 947,56  .. __. 0,43% 97,73% 

6.5 Torneira cromoda para lavatório R$ 
. 

586,08 R$ ... .... __ 754,99 0,34% 98,07% 

8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 534,44 R$ ~ 688,47 0,31% 98,38% 
6.2 
6.7 

Revisão de ponto de água - 
Tanque de Marmore sintético com coluna 

R$ 

R$ --- - 
500,72 
464,43 

R$ 645,03 
598,28 

0,29% 
0,27% 

98,67% 
98,94% 

-- ..... .. . __ 
R$ 

4 2 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
argamassa traço 1:2:9 

R$ 
~ 

437,84 R$ 564,03 0,25% 99,19% 
6.8 Cuba em louça branca R$ 419,52 R$ -T 540,43 0,24% 99,44% 
6.1 Revisão de ponto de esgoto R$ 

..... 
270,32 0,16% 99,59% R$  348,23 

2.2 Remoção de portas, de forma manual R$ 
.,._ 

231,84 
_ 

R$ ~ 298,66 0,13% 99,73% 
6.6 Ralo sifonado R$ 209,16 R$ :..,.T-.~ _ 

 269,44 0,12% 99,85% 
9.1 Limpeza final da obra R$ ,,_...-..,..~.._ _ 

116,00 R$ 149,43 0,07% 99,92% - 
R$ 144,11 2.5 Coleta e carga manuais de entulho R$ 111,87 0,06% 99,98% 

2.4 Remoção de louças sanitárias R$ 30,28 R$ 39,01 0,02% 100,00% 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Barro Branco Anexo 
Local I Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 11 ORSE 1112021 /SEINFRA 0.27 

Item Descrição Unid. Quant. 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI R 

Preço unitário 
Com BDI R 

Preço total 
Com BDI R 

Si£RVIÇpS 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

II REMOCOES E DEMOLIÇÕES ... .. . . . . .. . . . R$ 1.713,71 

III ESQUADRIAS R$ 18.628,42 

IV COBERTURA R$ 22.455,89 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
_...-__.__. R$

3.946,61 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
__ . ---- 

R$ 3.461,47 

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ 45.056,04 

VIII PINTURA  R$ 33.225,21 

IX SERVIÇOS FINAIS RS -126,19 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 129.764,29 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI R~ 

~• 

Eng'rr 

129.784,29 
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ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Barro Branco Anexo 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 // ORSE 1112021 /SEINFRA 0.27 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Item Descrição U n Id. Quant. 
Referência do Preço 

Unitário 
Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço totalCom BDI (R$) 

1,2882 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 
tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

m2 6,00 SEINFRA-1937 R$ 151,47 R$ 908,82 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES R$ 1.713,71 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico m2 74,21 SINAPI-97633 R$ 14,95 R$ 1.109,48 
2.2 Remoção de portas, de forma manual m2 14,29 SINAPI-97644 R$ 5,75 R$ 82,16 
2.3 Remoção de janelas m2 3,06 SINAPI-97645 R$ 21,69 R$ 66,37 
2.4 Coleta e carga manuais de entulho m' 5,68 ORSE-2511 R$ 12,73 R$ 72,31 

III ESQUADRIAS R$ 18.628,42 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 3,00 SINAPI-91315 R$ 734,40 R$ 2.203,20 
3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 und 2,00 SINAPI-100688 R$ 657,54 R$ 1.315,08 

3.3 
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para 
vidros, com vidros,fomecimento e instalação. 

m2 3,06 SINAPI-94570 R$ 321,62 R$ 984,16 

3.4 Fechadura de embutir und 12,00 SINAPI-91306 R$ 124,79 R$ 1.497,48 
3.5 Grade de proteção para esquadrias m2 17,00 SINAPI-99861 R$ 497,70 R$ 8.460,90 

IV COBERTURA R$ 22.455,89 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova m2 384,89 SEINFRA-2200 R$ 44,22 R$ 17.019,84 

4.2 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
argamassa traço 1:2:9 

m 21,50 SINAPI-94221 R$ 19,17 R$ 412,16 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.946,61 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 32,00 ORSE-624 R$ 22,29 R$ 713,28 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 96,00 ORSE-627 R$ 16,90 R$ 1.622,40 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 22,00 SINAPI-97592 R$ 33,09 R$ 727,98 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 3.461,47 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 5,00 ORSE-1680 R$ 33,79 R$ 168,95 
6.2 Revisão de ponto de água pt 12,00 ORSE-1204 R$ 22,76 R$ 273,12 
6.3 Tanque de mármore sintético com coluna. und 1,00 SINAPI-86925 R$ 464,43 R$ 464,43 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 4,00 SINAPI-100869 R$ 356,29 R$ 1.425,16 
6.5 Torneira cromoda para lavatório und 5,00 SINAPI-86906 R$ 48,84 R$ 244,20 
6.6 Ralo sifonado und 8,00 SINAPI-89495 R$ 13,90 R$ 111,20 

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ 45.056,04 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 16.016,18 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m2 628,33 SINAPI-89173 R$ 25,49 R$ 16.016,18 

7.2 PISOS R$ 18.959,79 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco 
retangular cor natural 

m2 312,75 SINAPI-92397 R$ 44,21 R$ 13.826,50 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso m2 74,21 SINAPI-89171 R$ 50,85 R$ 3.773,71 

7.2.3 Corrimão em aço inox a=1 112", duplo, h=90cm m 4,61 COMPOSIÇÃO R$ 294,92 R$ 1.359,58 

VIII PINTURA R$ 33.225,21 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes m2 1570,83 SINAPI-88485 R$ 1,83 R$ 2.874,62 

8.2 Aplicação manual de pintura m2 1570,83 ORSE-2288 R$ 12,38 R$ 19.446,88 

8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m2 15,12 SINAPI-102213 R$ 14,46 R$ 218,64 

8.4 Pintura em superfécies metálicas m2 98,66 SINAPI-100760 R$ 32,96 R$ 3.251,83 

IX SERVIÇOS FINAIS R$ 126,19 

9.1 Limpeza final da obra m2 296,85 SINAPI-99802 R$ 0,33 R$ 97,96 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 129.784,29 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 129.784,29 

ot~to N+Jt~f~a 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Barro Branco Anexo 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 /SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

ITEM 

Area Total --> 296.85 m2

Perlmetro total .--> 523,61 m 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 
QUANTIDADES 

LARG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 
(3,00 m x 2,00 m) 

m2 3,00 2,00 6,00 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico m2 296,85 25,00% 74,21 
2.2 Remoção de portas, de forma manual m2 14,29 14,29 
2.3 Remoção de janelas m2 3,06 3,06 
2.4 Coleta e carga manuais de entulho m' 5,68 5,68 

III ESQUADRIAS 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 3,00 3,00 
3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 und 2,00 2,00 
3.3 Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com 

vidros,fomecimento e instalação. 
m2 

3,06 3,06 
3.4 Fechadura de embutir und 12,00 12,00 
3.5 Grade de proteção para esquadrias m2 17,00 17,00 

IV COBERTURA 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova m2 384,89 384,89 
4.2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço m 21,50 21,50 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 32,00 32,00 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 96,00 96,00 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 22,00 22,00 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 5,00 5,00 
6.2 Revisão de ponto de água pt 12,00 12,00 
6.3 Tanque de mármore sintético com coluna. und 1,00 1,00 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 4,00 4,00 
6.5 Torneira cromoda para lavatório und 5,00 5,00 
6.6 Ralo sifonado und 8,00 8,00 

VII REVESTIMENTOE PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m2 523,61 3,00 40,00% 628,33 

7.2 PISOS 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco retangular cor 
natural m2 312,75 312,75 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso m2 296,85 25,00% 74,21 
7.2.3 Corrimão em aço inox e=1 112", duplo, h=90cm m 4,61 4,61 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes m2 523,61 3,00 1570,83 
8.2 Aplicação manual de pintura m2 523,61 3,00 1570,83 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m2 0,80 2,10 9,00 15,12 
8.4 Pintura em superfécies metálicas m2 98,66 98,66 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m2 296,85 296,85 
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PREfEiTUFtA bE 

SÃO JOÃO 
DOS PATOS. 

GOYLRHO DO POVO . CURVA ABC 
Obra/Projeto: Reforma da UBS Buriti Largo 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 11 ORSE 11/2021 

ITEM 

8.2 
4.1 
7.1.1 

7.2.1 

3.5 
7.2.2 
8.4 
8.1 
3.1 
5.2 
3.4 

4 
X7.2.3 

3.2 

2.1 

3.3 

1.1 

5.3 
5.1 

6.3 

4.2 
6.2 

6.5 
8.3 
6.1 

6.6 
9.1 

2.2 
2.4 

2.3 o 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

CURVA ABC 
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL S/ BDI VALOR C/ BDI PESO ACUMULADO 
Aplicação manual de pintura R$19.446,88 R$ 25.051,46 19,30% 19,30% 
Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova R$17.019,84 R$ 21.924,95 16,89% 36,20% 
Massa única para recebimento de pintura R$ 16.016,18 R$ 20.632,05 15,90% 52,09% 
Execução de piso intertravado com bloco retangular 

R$13.826,50 R$ 17.811,30 
cor natural 13,72% 65,82% 
Grade de proteção para esquadrias R$ 8.460,90 R$10.899,33 8,40% 74,21% 
Revestimento cerâmico para piso R$ 3.773,71 R$ 4.861,29 3,75% 77,96% 
Pintura em superfécies metálicas R$ 3.251,83 R$ 4.189,01 3,23% 81,19% 
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes R$ 2.874,62 R$ 3.703,08 2,85% 84,04% 
Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 R$ 2.203,20 R$ 2.838,16 2,19% 86,23% 
Revisão de ponto de tomada R$ 1.622,40 R$ 2.089,98 1,61% 87,84% 
Fechadura de embutir R$ 1.497,48 R$1.929,05 1,49% 89,32% 
Barra de apoio, para vaso sanitário R$ 1.425,16 R$1.835,89 1,41% 90,74% 
Corrimão em aço inox 0=1 1/2", duplo, h=90cm R$ 1.359,58 R$ 1.751,41 1,35% 92,09% 
Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 R$1.315,08 R$1.694,09 1,31% 93,39% 
Demolição de revestimento cerâmico R$ 1.109,48 R$ 1.429,23 1,10% 94,50% 
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 

R$ 984,16 R$ 1.267,79 
com vidros,fornecimento e instalação. 0,98% 95,47% 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 

R$ 908,82 R$ 1.170,74 
tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 0,90% 96,37% 
Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED R$ 727,98 R$ 937,78 0,72% 97,10% 
Revisão de ponto de luz R$ 713,28 R$918,85 0,71% 97,80% 
Tanque de mármore sintético com coluna. R$ 464,43 R$598,28 0,46% 98,27% 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 

R$ 412,16 R$ 530,94 
argamassa traço 1:2:9 0,41% 98,68% 
Revisão de ponto de água R$ 273,12 R$ 351,83 0,27% 98,95% 
Torneira cromoda para lavatório R$ 244,20 R$ 314,58 0,24% 99,19% 
Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 218,64 R$ 281,65 0,22% 99,41% 
Revisão de ponto de esgoto R$ 168,95 R$ 217,64 0,17% 99,57% 
Ralo sifonado R$ 111,20 R$ 143,25 0,11% 99,68% 
Limpeza final da obra R$97,96 R$ 126,19 0,10% 99,78% 
Remoção de portas, de forma manual R$ 82,16 R$ 105,84 0,08% 99,86% 
Coleta e carga manuais de entulho R$ 72,31 R$ 93,15 0,07% 99,93% 
Remoção de janelas R$66,37 R$ 85,50 0,07% 100,00% 

r. 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Açudinho I 
Local ! Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 11 ORSE 1112021 11 SEINFRA 0.27 

Item Descrição Unid. Quant. 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço unitário 
Com BDI (R$) 

Preço total 
Com BDI (R$) 

sLRLIç.Os 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES R$ 1.161,76 

--- - ._ ... ..__..._ ... . .. ._...____.. 
III ESQUADRIAS R$ 21.268,47

IV COBERTURA 
—16.526,08 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.118,73 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 2.679,96 

VII REVESTIMENTO E PAREDES ^ R$ 35.310,39 

VIII PINTURA R$ 26.443,83 

IX SERVIÇOS FINAIS 84,53 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 106.764,48 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDt R$ 

prefu r
.,.._ ~ 

En C v - CGd!~ 
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ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Açudinho I 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 //SEINFRA 0.27 

Descrição Unld, Quant. 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário. 
Sem BDI (R$) 

Preço totalCom BDI (R$) 

1,2882 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 
no tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

m2 6,00 SEINFRA-1937 R$ 151,47 R$ 908,82 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES R$ 1.161,76 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico m2 49.71 SINAPI-97633 R$ 14,95 R$ 743,16 
2.2 Remoção de portas, de forma manual m2 1,68 SINAPI-97644 R$ 5,75 R$ 9,66 
2.3 Remoção de janelas m2 3,00 SINAPI-97645 R$ 21,69 R$ 65,07 
2.4 Remoção de louças sanitárias und 1,00 SINAPI-97663 R$ 7,57 R$ 7,57 
2.5 Coleta e carga manuais de entulho m' 6,00 ORSE-2511 R$ 12,73 R$ 76,38 

Ill ESQUADRIAS R$ 21.268,47 

3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 und 1,00 SINAPI-90824 RS 511,23 R$ 511,23 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas 
3.2 para vidros, com vidros,fomecimento e 

instalação 
m2 4,00 SINAPI-94570 R$ 321,62 R$ 1.286,48 

3.3 Fechadura de embutir und 15,00 SINAPI-91306 RS 124,79 RS 1.871,85 
3.4 Grade de proteção para esquadrias m2 25,80 SINAPI-99861 R$ 497,70 R$ 12.840,66 

IV COBERTURA R$ 16.526,08 

4.1 
Retelhamento com telha cerâmica até 20% 
nova 

m2 280,16 SEINFRA-2200 R$ 44,22 R$ 12.388,68 

4 2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
argamassa traço 1:2:9 

m 22,96 SINAPI-94221 R$ 19,17 RS 440,14 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.118,73 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 18,00 ORSE-624 R$ 22,29 R$ 401,22 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 54,00 ORSE-627 RS 16,90 R$ 912,60 

5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 10,00 SINAPI-97592 R$ 33,09 R$ 330,90 

IX INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 2.679,96 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 3,00 ORSE-1680 RS 33,79 RS 101,37 
6.2 Revisão de ponto de água pt 11,00 ORSE-1204 R$ 22,76 RS 250,36 
6.3 Tanque de mármore sintético com coluna. und 1,00 SINAPI-86925 RS 464,43 R$ 464,43 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 3,00 SINAPI-100869 R$ 356,29 RS 1.068,87 
6.5 Torneira cromoda para lavatório und 4,00 SINAPI-86906 R$ 48,84 R$ 195,36 

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ - .__._... . 
~---

35.310,39 

7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 
. .. . . . _ . 12.415,67 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m2 487,08 SINAPI-89173 R$ 25,49 RS 12.415,67 

7.2 PISOS _ R$ _ 14.994,97' 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco 
retangular cor natural 

m2 282,00 SINAPI-92397 R$ 44,21 R$ 12.467,22 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso m2 49,71 SINAPI-89171 R$ 50,85 R$ 2.527,75 _ 

VIII PINTURA R$ 26.443,83 

8 1 Aplicação de fundo selador acrilico em 
paredes 

m2 1217,70 SINAPI-88485 R$ 1,83 R$ 2.228,39 

8.2 Aplicação manual de pintura m2 1217,70 ORSE-2288 RS 12,38 R$ 15.075,13 

8 3 
Pintura em verniz sintético brilhante em 
madeira 

m2 10,08 SINAPI-102213 R$ 14,46 R$ 145,76 

8.4 Pintura em superfécies metálicas m2 93,40 SINAPI-100760 R$ 32,96 R$ 3.078,46 

IX SERVIÇOS FINAIS R$ 84,53 

9.1 Limpeza final da obra m2 198,84 SINAPI-99802 R$ 0,33 R$ 65,62 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 106.764,48 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI :•106.764,48 

"o Hol~t9 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Açudinho I 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 // SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Area Total —> 198.84 m2

Perimetro total ---> 405.9 m 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 

Total(RS)--> R$ 106.764,48 

QUANTIDADES 

LARG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 
(3,00 m x 2,00 m) 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico 
2.2 Remoção de portas, de forma manual 
2.3 Remoção de janelas 
2.4 Remoção de louças sanitárias 
2.5 Coleta e carga manuais de entulho 

III ESQUADRIAS 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com 
3.2 

vidros,fomecimento  e instalação
3.3 Fechadura de embutir 
3.4 Grade de proteção para esquadrias 

m2 3,00 2,00 

m2
m2 0,80 2,10 
m2 1,50 1,00 
und 

m' 

und 

m' 2,00 1,00 
und 
m2

6,00 

198,84 25,00% 49,71 
1,00 1,68 
2,00 3,00 
1,00 1,00 

6,00 6,00 

1,00 1,00 

2,00 4,00 
15,00 15,00 
25,80 25,80 

IV COBERTURA 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova 

4 2 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa 
traço 1:2:9 

m2

m 

280,16 280,16 

22,96 22,96 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 
5.2 Revisão de ponto de tomada Pt 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 

18,00 18,00 
54,00 54,00 
10,00 10,00 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto 
6.2 Revisão de ponto de água 

O 6.3 Tanque de mármore sintético com coluna. 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário 
6.5 Torneira cromoda para lavatório 

pt 

pt 

und 

und 

und 

3,00 
11,00 
1,00 
3,00 
4,00 

3,00 
11,00 
1,00 
3,00 
4,00 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura 

7.2 PISOS 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco retangular cor 
natural 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes 
8.2 Aplicação manual de pintura 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira 
8.4 Pintura em superfécies metálicas 

m 405,90 3,00 

m2

m2

m2 405,90 3,00 
m2 405,90 3,00 
m2 0,80 2,10 
m2

40,00% 487,08 

282,00 282,00 
198,84 25,00% 49,71 

6,00 
93,40 

1217,70 
1217,70 

10,08 
93,40 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m2 198,84 198,84 

ri 
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SÃO JOAO • 
; DOS PATOS 

GOVERNO n0 Povo CURVA ABC 
Obra/Projeto: Reforma da UBS Açudinho I 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 

CURVA ABC 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTALS! BDI VALOR C/ BDI PESO ACUMULADO 
8.2 Aplicação manual de pintura R$ 15.075,13 R$ 19.419,78 18,19% 18,19% 
3.4 Grade de proteção para esquadrias R$12.840,66 R$ 16.541,34 15,49% 33,68% 

Execução de piso intertravado com bloco retangular 
R$ 12.467,22 R$ 16.060,27 

7.2.1 cor natural 15,04% 48,73% 
7.1.1 Massa única para recebimento de pintura R$ 12.415,67 R$ 15.993,87 14,98% 63,71% 
4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova R$ 12.388,68 R$ 15.959,09 14,95% 78,65% 
8.4 Pintura em superfécies metálicas R$ 3.078,46 R$ 3.965,68 3,71% 82,37% 
7.2.2 Revestimento cerâmico para piso R$ 2.527,75 R$ 3.256,25 3,05% 85,42% 
8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes R$ 2.228,39 R$ 2.870,61 2,69% 88,11% 

3.3 Fechadura de embutir R$ 1.871,85 R$ 2.411,32 2,26% 90,37% 

3.2 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 
com vidros,fornecimento e instalação 

R$1.286,48 R$ 1.657,24 
1,55% 91,92% 

14 Barra de apoio, para vaso sanitário R$ 1.068,87 R$ 1.376,92 1,29% 93,21% 
Revisão de ponto de tomada R$ 912,60 R$ 1.175,61 1,10% 94,31% 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 

R$ 908,82 R$ 1.170,74 
1.1 tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 1,10% 95,41% 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico R$ 743,16 R$ 957,34 0,90% 96,30% 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 R$ S11,23 R$658,57 0,62% 96,92% 
6.3 Tanque de mármore sintético com coluna. R$ 464,43 R$ 598,28 0,56% 97,48% 

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
R$ 440,14 R$ 566,99 

4.2 argamassa traço 1:2:9 0,53% 98,01% 

5.1 Revisão de ponto de luz R$ 401,22 R$516,85 0,48% 98,49% 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED R$330,90 R$ 426,27 0,40% 98,89% 
6.2 Revisão de ponto de água R$ 250,36 R$322,51 0,30% 99,20% 

6.5 Torneira cromoda para lavatório R$195,36 R$ 251,66 0,24% 99,43% 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 145,76 R$ 187,76 0,18% 99,61% 
6.1 Revisão de ponto de esgoto R$ 101,37 R$130,58 0,12% 99,73% 
2.5 Coleta e carga manuais de entulho R$76,38 R$ 98,39 0,09% 99,82% 
9.1 Limpeza final da obra R$ 65,62 R$ 84,53 0,08% 99,90% 
2.3 Remoção de janelas R$ 65,07 R$83,82 0,08% 99,98% 
2.2 Remoção de portas, de forma manual R$9,66 R$ 12,44 0,01% 99,99% 
2.4 Remoção de louças sanitárias R$ 7,57 R$9,75 0,01% 100,00% 
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SÃO JOAQ 

DOS PAtOS 
G0~16RN0 bQ cQíY~`. ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Açudinho II 
Local ! Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 11 ORSE 1112021 11 SEINFRA 0.27 

Item Descrição Unid. Quant. 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
unitário 

Preço unitário 
SemxBDl (R$) 

Preço unitário 
CvmkBDI (R$) 

Preço total 
Cam BDI (R$) 

SERW,S`¡O$; 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES R$ 1.103,28 

III ESQUADRIAS R$ 22.052,70 

IV COBERTURA R$ T. 1̂0.438,72-

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.70?,96 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 2.109,08 

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ 42.297,98 

VIII PINTURA R$ 25.307,40 

IX SERVIÇOS FINAIS R$ 50,50 

vn?w_..a;hX
VALOR COM BUI (28,82%) R$ 107.239,35 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 107.239,35 
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ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Açudinho II 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 //SEINFRA 0.27 

Descrição Unld. Quant 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço totalCom BDI (R$) 

1,2882 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

11 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 
no tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

m' 6,00 SEINFRA-1937 R$ 151,47 R$ 908,82 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES R$ 1.103,28 

2.1 Demolição de revestimento cerâmico m2 29,70 SINAPI-97633 R$ 14,95 R$ 444,02 

2.2 Remoção de portas, de forma manual m2 16,38 SINAPI-97644 R$ 5,75 R$ 94,19 

2.3 Coleta e carga manuais de entulho m' 25,00 0RSE-2511 R$ 12,73 R$ 318,25 

III ESQUADRIAS R$ 22.052,70 

3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 6,00 SINAPI-91315 R$ 734,40 R$ 4.406,40 

3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2.10 und 4,00 SINAPI-100688 R$ 657,54 R$ 2.630,16 

3.3 Fechadura de embutir und 11,00 SINAPI-91306 R$ 124,79 R$ 1.372,69 
3.4 Grade de proteção para esquadrias m2 17,50 SINAPI-99861 R$ 497,70 R$ 8.709,75 

IV COBERTURA R$ 10.439,72 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% 
nova 

m2 176,05 SEINFRA-2200 R$ 44,22 R$ 7.784,93 

4 2 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada 
com argamassa traço 1:2:9 

m 16,65 SINAPI-94221 R$ 19,17 R$ 319,18 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS • . • R$ . 2.707,96 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 22,00 0RSE-624 R$ 22,29 R$ 490,38 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 66,00 0RSE-627 R$ 16,90 R$ 1.115,40 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 15,00 SINAPI-97592 R$ 33,09 R$ 496,35 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 2.109,08 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 4,00 0RSE-1680 R$ 33,79 R$ 135,16 
6.2 Revisão de ponto de água pt 11,00 0RSE-1204 R$ 22,76 R$ 250,36 
6.3 Tanque de mármore sintético com coluna. und 1,00 SINAPI-86925 R$ 464,43 R$ 464,43 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 2,00 SINAPI-100869 R$ 356,29 R$ 712,58 
6.5 Ralo sifonado und 5,00 SINAPI-89709 R$ 14,94 R$ 74,70 

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ _ 42.297,98  . . . . . .._- --.__.. . _..., 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 12.616,63' 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m2 494,96 SINAPI-89173 R$ 25,49 R$ 12.616,63 

7.2 PISOS R$ 20.218,31 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco 
retangular cor natural 

m2 423,16 SINAPI-92397 R$ 44,21 R$ 18.708,07 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso m2 29,70 SINAPI-89171 R$ 50,85 R$ 1.510,25 

VIII PINTURA R$ 25.307,40 

8 1 Aplicação de fundo selador acrílico em 
paredes 

m2 1237,41 SINAPI-88485 R$ 1,83 R$ 2.264,46 

8.2 Aplicação manual de pintura m2 1237,41 ORSE-2288 R$ 12,38 R$ 15.319,14 

8 3 Pintura em verniz sintético brilhante em 
madeira 

m2 11,76 SINAPI-102213 
_ 

R$ 14,46 R$ 170,05 

8.4 Pintura em superfécies metálicas m2 57,40 SINAPI-100760 R$ 32,96 R$ 1.891, 90 

IX SERVIÇOS FINAIS R$ 50,50 

9.1 Limpeza final da obra m2 118,80 SINAPI-99802 R$ 0,33 R$ 39,20 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 107.239,35 

~. VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 

&
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107.239,35 



MEMÓRIA DE CALCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Açudinho II 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 // SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Área Total —> 

Perímetro total —> 

118.80 

412,47 

UNID 

m' 

m Total(RS)—> R$ 107.239,35 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADES 

LARG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 
(3,00 m x 2,00 

m' 3,00 2,00 6,00 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico m' 118,80 25,00% 29,70 

Remoção de portas, de forma manual m' 16,38 16,38 

fl 2.2 
2.3 Coleta e carga manuais de entulho m' 25,00 25,00 

III ESQUADRIAS 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 6,00 6,00 
3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 und 4,00 4,00 
3.3 Fechadura de embutir und 11,00 11,00 
3.4 Grade de proteção para esquadrias m' 17,50 17,50 

IV COBERTURA 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova m' 176,05 176,05 

4 2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa 
traço 1:2:9 

m 16,65 16,65 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 22,00 22,00 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 66,00 66,00 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 15,00 15,00 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 4,00 4,00 
6.2 Revisão de ponto de água pt 11,00 11,00 
6.3 Tanque de mármore sintético com coluna. und 1,00 1,00 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 2,00 2,00 
6.5 Ralo sifonado und 5,00 5,00 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m' 412,47 3,00 40,00% 494,96 

7.2 

7 2 1 

PISOS 

m' 423,16 423,16 
Execução de piso intertravado com bloco retangular cor 
natural 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso m' 118,80 25,00% 29,70 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes m' 412,47 3,00 1237,41 
8.2 Aplicação manual de pintura m' 412,47 3,00 1237,41 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m' 0,80 2,10 7,00 11,76 
8.4 Pintura em superfécies metálicas m' 57,40 57,40 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m' 118,80 118,80 

Prtii°Sf 
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CURVA ABC 
Obra/Projeto: Reforma da UBS Açudinho II 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 

CURVA ABC 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTALS! BDI 

Execução de piso intertravado com bloco retangular 
R$ 18.708,07 

7.2.1 cor natural 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

VALOR C/ BDI PESO ACUMULADO 

R$ 24.099,73 
22,47% 22,47% 

8.2 Aplicação manual de pintura R$15.319,14 R$ 19.734,11 18,40% 40,87% 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura R$12.616,63 R$ 16.252,75 15,16% 56,03% 

3.4 Grade de proteção para esquadrias R$ 8.709,75 R$ 11.219,90 10,46% 66,49% 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova R$ 7.784,93 R$ 10.028,55 9,35% 75,84% 

3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 R$ 4.406,40 R$ 5.676,32 5,29% 81,14% 

3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 R$ 2.630,16 R$ 3.388,17 3,16% 84,30% 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes R$ 2.264,46 R$ 2.917,08 2,72% 87,02% 

8.4 Pintura em superfécies metálicas R$1.891,90 R$ 2.437,15 2,27% 89,29% 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso R$ 1.510,25 R$ 1.945,50 1,81% 91,10% 

3.3 Fechadura de embutir R$1.372,69 R$ 1.768,30 1,65% 92,75% 

~ 5.2 Revisão de ponto de tomada R$1.115,40 R$ 1.436,86 1,34% 94,09% 

1.1 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 

tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 
R$ 908,82 R$ 1.170,74 

1,09% 95,18% 

6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário R$ 712,58 R$ 917,95 0,86% 96,04% 

5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED R$496,35 R$ 639,40 0,60% 96,64% 

5.1 Revisão de ponto de luz R$490,38 R$631,71 0,59% 97,23% 

6.3 Tanque de mármore sintético com coluna. R$ 464,43 R$ 598,28 0,56% 97,78% 

2.1 Demolição de revestimento cerâmico R$ 444,02 R$571,98 0,53% 98,32% 

4.2 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 

argamassa traço 1:2:9 
R$ 319,18 R$ 411,17 

0,38% 98,70% 

2.3 Coleta e carga manuais de entulho R$ 318,25 R$409,97 0,38% 99,08% 

6.2 Revisão de ponto de água R$ 250,36 R$ 322,51 0,30% 99,38% 

8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 170,05 R$ 219,06 0,20% 99,59% 

6.1 Revisão de ponto de esgoto R$ 135,16 R$ 174,11 0,16% 99,75% 

2.2 Remoção de portas, de forma manual R$ 94,19 R$ 121,33 0,11% 99,86% 

6.5 Ralo sifonado R$ 74,70 R$ 96,23 0,09% 99,95% 

9.1 Limpeza final da obra R$39,20 R$ 50,50 0,05% 100,00% 
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r SÃO JOÃO 
DOS PATOS. 

GOV[RNO UO POVB ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Barro Branco 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 11 ORSE 11/2021/I SEINFRA 0.27 

Descrição U n id. Quant. 

Locai: Zona Rural BOI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI.(R$) 

Preço unitário 
com BOI (R$) 

Preço total 
Com BDI (R$) 

SERVIÇOS 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

------- --- -- 
REMOCÓES E DEMOLIÇÕES II R$ 9,75 

Iii ESQUADRIAS R$ 22.639,41 

IV COBERTURA 92.245,65 . 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.424,65: 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 2.158,73 

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ 97.973,65. 

VIII PINTURA R$ 11.638,24 

IX 
R$ --------- -- 

61,60 SERVIÇOS FINAIS 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 150.322,41 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 150.322,a~1 

Praf~~-
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ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Barro Branco 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 ll ORSE 11/2021// SEINFRA 0.27 

Descrição 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 
no tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Remoção de louças sanitárias 

Ill ESQUADRIAS 
Janela de aluminio de correr com 2 folhas O 3.1 com vidro 

3.2 Fechadura de embutir 
3.3 Grade de proteção para esquadrias 
3.4 Portão métalico de acesso 

IV COBERTURA 

4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% 

4 2 para cerâmica 
cºm_argamassa traço 1:2:9 

Urtid. 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 Revisão de ponto de luz 
5.2 Revisão de ponto de tomada 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED 

IX INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto 
6.2 Revisão de ponto de água 

6.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 
louça branca 

6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário 
6.5 Torneira cromoda para lavatório 
6.6 Ralo sifonado 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura 

7 1 2 Mureta em alvenaria, com altura de 0,50 
metros 

7.1.3 Gradil com altura de 1,50 metros 

7.2 PISOS 

7 2 5 Corrimão em aço inox a=1 1/2", duplo, 
h=90cm 

7 2 7 Execução de piso intertravado com bloco 
retangular na cor natural 

VIII PINTURA 
Aplicação de fundo selador acrilico em 
paredes 

8.1 

8.2 Aplicação manual de pintura 

8 3 Pintura em verniz sintético brilhante em 
madeira 

8.4 Pintura em superfícies metálicas 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra 

Quant. 

Local: Zona Rural BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço totalCom BDI (R$) 

1,2882 

R$ 1.170,74 

mz 6,00 SEINFRA-C1937 R$ 151,47 R$ 908,82 

R$ 9,75 
und 1,00 SINAPI - 97663 RS 7,57 R$ 7,57 

R$ 22.639,41 

m' 7,00 SINAPI 94570 R$ 323,20 R$ 2.262,40 

und 12,00 SINAPI-91306 RS 124,79 R$ 1.497,48 
m2 11,00 SINAPI - 99861 RS 497,70 R$ 5.474,70 
m2 11,00 ORSE-9072 R$ 758,17 R$ 8.339,87 

R$ 12.245,65 

m2 206,24 SEINFRA -2200 R$ 44,22 R$ 9.119,93 

m 2014 
,

SINAPI -94221 R$ 19,17 R$ 386,08 

R$ 2.424,65 
pt 14,00 ORSE -624 R$ 22,29 R$ 312,06 
pt 42,00 ORSE -627 R$ 16,90 R$ 709,80 

and 26,00 SINAPI - 97592 R$ 33,09 R$ 860,34 

R$ 2.158,73 
pt 3,00 ORSE- 1680 R$ 33,79 R$ 101,37 
pt 12,00 ORSE - 1204 R$ 22,76 R$ 273,12 

und 1,00 SINAPI-86888 R$ 348,52 R$ 348,52 

und 2,00 SINAPI -100869  __...._...__.. R$  _ ... 356,29 ... R$ 712,58 . 
und . .. . 4,00 - - -- 

_ ___—...._ -.-- 
SINAPI - 86906 --._-•___.~. 

. 
R$  _....._ ......-.. 

_. 
48,84 ... - --._.. R$ _ 195,36 

und 3,00 SINAPI -89709 R$ 14,94 R$ 44,82 

R$ ___._... 97.973,65 _.._.._.. ._ 
R$ 59.479,92 

m2 227,06 SINAPI -89173 R$ 25,49 R$ 5.787,76 

m2 39,50 ORSE -11146 R$ 171,91 RS 6.790,45 

m2 120,75 ORSE- 10812 R$ 388,42 R$ 46.901,72 

R$ 16.574, 77 

m 10,24 COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 

R$ 294,92 R$ 3.019,98 

m' 306,60 SINAPI - 92397 R$ 44,21 R$ 13.554,79 

R$ 11 63824 

m2 567,66 SINAPI - 88485 R$ 1,63 R$ 1.038,82 

m2 567,66 ORSE-2288 R$ 12,38 R$ 7.027,63 

m2 16,80 SINAPI-102213 R$ 14,46 R$ 242,93 

m2 22,00 SINAPI -100760 R$ 32,96 R$ 725,12 

R$ 61,60 
m2 144,90 SINAPI-99802 R$ 0,33 R$ 47,82 

VALOR COM BDI (28,82%) RS 150.322,41 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 150.322,41 

~••---............
Ertg' a^ivii 'C.E,s 1 fri)467202~ 

Cumeeira telha emboçada 



MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra/Projeto: Reforma da U BS Barro Branco 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 // SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

Local: Zona Rural BDI: 28,82% 

Area Total —a 

Perimetro total —> 

144.90 m' 

189.22 m R$ 150.322,41 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 
QUANTIDADES 

LARG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 
(3,00 m x 2,00 m) 

m' 3,00 2,00 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Remoção de louças sanitárias und 1,00 

III ESQUADRIAS 
3.1 Janela de alumínio de correr com 2 folhas com vidro m' 7,00 
3.2 Fechadura de embutir Lind 12,00 
3.3 Grade de proteção para esquadrias m' 11,00 
3.4 Portão métalico de acesso m' 11,00 

IV COBERTURA 
4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% m' 206,24 

4 2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa 
traço 1:2:9 

m 20,14 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 14,00 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 42,00 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 26,00 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 3,00 
6.2 Revisão de ponto de água pt 12,00 
6.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca und 1,00 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário und 2,00 
6.5 Torneira cromoda para lavatório und 4,00 
6.6 Ralo sifonado und 3,00 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7,1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m' 227,06 
7.1.2 Mureta em alvenaria, com altura de 0,50 metros m' 39,50 
7.1.3 

7.2 
7.2.5 

Gradil com altura de 1,50 metros 

PISOS 
Corrimão em aço inox 0=1 1/2", duplo, h=90cm 
Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor 
natural 

m' 

m 10,24 

120,75 

7.2.7 m' 306,60 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes m' 189,22 3,00 
8.2 Aplicação manual de pintura m' 189,22 3,00 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m' 0,80 2,10 10,00 
8.4 Pintura em superfícies metálicas m' 22,00 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m' 144,90 

haf~+t+a-a 

J≤~i P-len' 
Ez~çz' Civil -, 

átia-A

é ~írõ t• óts~~ 
RElA 1*ftG57242Y 

6,00 

1,00 

7,00 
12,00 
11,00 
11,00 

206,24 

20,14 

14,00 
42,00 
26,00 

3,00 
12,00 
1,00 
2,00 
4,00 
3,00 

227,06 
39,50 

120,75 

10,24 

306,60 

567,66 
567,66 
16,80 
22,00 

144,90 
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CURVA ABC 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Barro Branco 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 // SEINFRA 0.27 

DESCRIÇÃO 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

VALOR TOTAL S! BOI VALOR C! BDI PESO ACUMULADO 

7.1.3 Gradil com altura de 1,50 metros R$ 46.901,72 R$ 60.418,79 40,2% 40,19% 

7'2'7 
Execução de piso intertravado com bloco retangular na 
cor natural 

R$ 13.554,79 R$ 17.461,28 11,6% 51,8% 

4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% R$ 9.119,93 R$ 11.748,30 7,8% 59,6% 
3.4 Portão métalico de acesso R$ 8.339,87 R$ 10.743,42 7,1% 66,8% 
8.2 Aplicação manual de pintura R$ 7.027,63 R$ 9.052,99 6,0% 72,8% 

7.1.2 Mureta em alvenaria, com altura de 0,50 metros R$ 6.790,45 R$ 8.747,45 5,8% 78,6% 
7.1.1 Massa única para recebimento de pintura R$ 5.787,76 R$ 7.455,79 5,0% 83,6% 
3.3 Grade de proteção para esquadrias R$ 5.474,70 R$ 7.052,51 4,7% 88,3% 

7.2.5 Corrimão em aço inox 0=1 112', duplo, h=90cm R$ 3.019,98 R$ 3.890,34 2,6% 90,8% 

3.1 Janela de alumínio de correr com 2 folhas com vidro R$ 2.262,40 R$ 2.914,42 1,9% 92,8% 

3.2 Fechadura de embutir R$ 1.497,48 R$ 1.929,05 1,3% 94,1% 

8.1 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes R$ 1.038,82 R$ 1.338,21 0,9% 95,0% 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 
tamanho de (3,00 .x 2,00 m) 

R$ _ 908,82 R$ 1.170,74 0,8% 95,7% 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED R$ 860,34 R$ 1.108,29 0,7% 96,5% 

8.4 Pintura em superfícies metálicas R$ 725,12 R$ 934,10 0,6% 97,1% 
6.4 Barra de apoio, para vaso sanitário R$ 712,58 R$ 917,95 0,6% 97,7% 
5.2 Revisão de ponto de tomada R$ 709,80 R$ 914,36 0,6% 98,3% 

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
aigamassa traço 1:2:9 

R$ 386,08 R$ 497,35 0,3% 98,6% 

6 3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca 

R$ 348,52 R$ 448,96 0,3% 98,9% 
5.1 Revisão de ponto de luz R$ 312,06 R$ 402,00 0,3% 99,2% 

6.2 Revisão de ponto de água R$ 273,12 R$ 351,83 0,2% 99,4% 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 242,93 R$ 312,94 0,2% 99,7% 
6.5 Torneira cromoda para lavatório R$ 195,36 R$ 251,66 0,2% 99,8% 
6.1 Revisão de ponto de esgoto R$ 101,37 R$ 130,58 0,1% 99,9% 
9.1 Limpeza final da o_ bra R$ 47,82 R$ _ 61,60 0,0% 99,9% 
6.6 Ralo sifonado R$ 4.4,82 R$ 57,74 0,0% 100,0% 

—2.1 Remoção de louças sanitárias R$ 7,57 R$ 9,75 0,0% 100,0% 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Buriti Largo 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 Il ORSE 11/2021/I SEINFRA 0.27 

Descrição Unid. Quant. 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço unitária 
Com BDI (RS) 

Preço total 
Com BDI (R$) 

SERVIÇOS 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

II 991,57 REMOCÕES E DEMOLIÇÕES R$ 

III ESQUADRIAS R$ _  21.532,94 

IV COBERTURA R$ 12.355,61 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.297,20 

VI INSTALAÇÕES IiIDRAÚLICAS R$ 2.798,18

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ 45.182,45 

VIII PINTURA R$ 
.._._.. 

29.776,90 

IX SERVIÇOS FINAIS R$ 57,12 

VAIAR COM BDI (28,82%) R$ 117,162,71 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BD1 R$ 

~ 

- anr qu  rto fdo:~. ~ 
I_nn' Civil C.~EA 1~J4B72t}2,. 

117.162,71 



ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Buriti Largo 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 // ORSE 11/2021 //SEINFRA 0.27 

Descrição 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 
no tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Demolição de revestimento cerâmico 
2.2 Remoção de portas, de forma manual 
2.3 Remoção de janelas 
2.4 Coleta e carga manuais de entulho 

III ESQUADRIAS 

3 1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 

Janela de aluminio de correr com 2 folhas 
3.2 para vidros, com vidros,fornecimento e 

instalação. 

3.3 Porta de vidro temperado, de abrir, duas 
folhas 

3.4 Grade de proteção para esquadrias 

IV COBERTURA 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% 
nova 

4 2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
argamassa traço 1:2:9 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz 
5.2 Revisão de ponto de tomada 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto 
6.2 Revisão de ponto de água 

6.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 
louça branca 

6.4 Torneira cromoda para lavatório 
6.5 Ralo sifonado 

O VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7 1.1 Massa única para recebimento de pintura 

7.2 PISOS 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco 
retangular cor natural 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso 

7 2 3 Rampa padrão para acesso de deficientes e 
piso tátil de alerta 

7 2 4 Corrimão em aço inox o=1 1/2", duplo, 
h=90cm 

7 2 5 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 
2,0 cm. Af_09/2020 

VIII PINTURA 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em 
paredes 

8.2 Aplicação manual de pintura 

8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em 
madeira 

8.4 Pintura em superfécies metálicas 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Unid. Quant.. 
Referência do Preço 

Unitário 
Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço totalCom BDI (R$) 

1,2882 

R$ 1.170,74 

m' 6,00 SEINFRA-1937 R$ 151,47 R$ 908,82 

R$ 
m' 33,59 SINAPI-97633 RS 14,95 R$ 

• 991,57 
502,17 

m' 1,68 SINAPI-97644 R$ 5,75 R$ 9,66 
m' 2,50 SINAPI-97645 R$ 21,69 R$ 54,23 
m' 16,00 ORSE-2511 R$ 12,73 R$ 203,68 

R$ 21.532,94 

und 7,00 SINAPI-91315 R$ 734,40 R$ 5.140,80 

m' 2,50 SINAPI-94570 R$ 321,62 R$ 804,05 

und 1,00 COMPOSIÇÃO R$ 3.683,43 R$ 3.683,43

m' 14,24 SINAPI-99861 R$ 497,70 R$ 7.087,25 

R$ 12.355,61 

m' 209,77 SEINFRA-2200 R$ 44,22 R$ 9.276,03 

m 16,45 SINAPI-94221 RS 19,17 RS 315,35 

R$ 3.297,20 
pt 26,00 ORSE-624 RS 22,29 R$ 579,54 
pt 78,00 ORSE-627 R$ 16,90 RS 1.318,20 

und 20,00 SINAPI-97592 RS 33,09 R$ 661,80 

R$ 2.798,18 
pt 4,00 ORSE-1680 R$ 33,79 RS 135,16 
pt 16,00 ORSE-1204 R$ 22,76 R$ 364,16 

und 4,00 SINAPI-86888 R$ 348,52 R$ 1.394,08 

und 4,00 SINAPI-86906 R$ 48,84 R$ 195,36 
und 6,00 SINAPI-89495 R$ 13,90 R$ 83,40 

R$ 45182,45 
R$ ___ 14,666,33. _. .. --- ----- •- —. 

m' 575,38 SINAPI-89173 R$ 25,49 R$ 14.666,33 

R$ 20.407,76 

m' 372,48 SINAPI-92397 R$ 44,21 R$ 16.467,23 

m' 33,59 SINAPI-89171 R$ 50,85 R$ 1.708,05 

und 1,00 COMPOSIÇÃO R$ 310,33 R$ 310,33 

m 5,00 COMPOSIÇÃO R$ 294,92 R$ 1.474,60 

m 4,80 COMPOSIÇÃO RS 93,24 R$ 447,55 

R$ 29.776,90 

m' 1438,44 SINAPI-88485 RS 1,83 R$ 2.632,35 

m' 1438,44 ORSE-2288 RS 12,38 R$ 17.807,89 

m' 25,20 SINAPI-102213 RS 14,46 R$ 364,39 

m' 70,10 SINAPI-100760 R$ 32,96 R$ 2.310,50 

R$ 57,12 

134,36 SINAPI-99802 RS 0,33 R$ 44,34 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI ® R$ 117.162,71 

~r8~6i ~
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Buriti Largo 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 11 ORSE 11/2021 // SEINFRA 0.27 

1. informações do Projeto 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Área Total —> 134,36 m' 

Perimetro total --> 479,48 m 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 

Total(RS)--> R$ 117.162,71 

QUANTIDADES 

LARG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 
(3,00 m x 2,00 m) 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Demolição de  revestimento cerâmico 

O
2.2 Remoção de portas, de forma manual 
2.3 Remoção de janelas 
2.4 coleta e carga manuais de entulho 

III ESQUADRIAS 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com 
3 2 

vidros,fornecimento e instalação. 
3.3 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas 

3.4 Grade de proteção para esquadrias 

IV COBERTURA 

4.1 Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova 
4.2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traçt 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz 
5.2 Revisão de ponto de tomada 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto 
6.2 Revisão de ponto de água 
6.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca 
6.4 Torneira cromoda para lavatório 

O6.5 Ralo sifonado 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura 

7.2 PISOS 

7 2 1 
Execução de piso intertravado com bloco retangular cor 
natural 

7.2.2_ Revestimento cerâmico para piso 
7.2.3 Rampa padrão para acesso de deficientes e piso tátil de alerta 
7.2.4 Corrimão em aço inox 0=1 112", duplo, h=90cm 
7.2.5 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af 09120; 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes 
8.2 Aplicação manual de pintura 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira 

8.4 Pintura em superfécies metálicas 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra 

m2 3,00 2,00 6,00 

m2 134,36 25,00% 33,59 

m2 0,80 2,10 1,00 1,68 

m2 2,50 2,50 

m3 16,00 16,00 

und 7,00 7,00 

rn 2 2,50 2,50 

und 1,00 1,00 
m2 14,24 14,24 

m2 209,77 209,77 
m 16,45 16,45 

Pt 26,00 26,00 
pt 78,00 78,00 

und 20,00 20,00 

pt 4,00 4,00 
pt 16,00 16,00 
und 4,00 4,00 
und 4,00 4,00 
und 6,00 6,00 

m2 479,48 3,00 40,00% 575,38 

..~_ 

m2 372,48 372,48 
m2 134,36 25,00% 33,59 
und 1,00 1,00 
m 5,00 5,00 
m 0,80 6,00 4,80 

m2 479,48 3,00 1438,44 
m2 479,48 3,00 1438,44 
m2 0,80 2,10 15,00 25,20 
m2 70,10 70,10 

134,36 134,36 

/IN
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; PREFEt7URA DE 

w~ SÃO JOÃO 
• DOS PATOS r~t 

0041O4410 00 DOYO CURVA ABC 
Obra/Projeto: Reforma da UBS Buriti Largo 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 11 ORSE 11/2021 

ITEM 
8.2 

7.2.1 
7.1.1 

4.1 
3.4 

3.1 

3.3 
8.1 
8.4 
7.2.2 
7.2.4 

6.3 
5.2 

1.1 

3.2 

5.3 
5.1 
2.1 

7.2.5 

8.3 
6.2 

4.2 

7.2.3 

2.4 

6.4 

6.1 

O!:! 
2.2 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

CURVA ABC 

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL S/ BDI VALOR C/ BDI PESO ACUMULADO 
Aplicação manual de pintura R$17.807,89 R$ 22.940,12 19,58% 19,58% 
Execução de piso intertravado com bloco retangular 

R$16.467,23 R$ 21.213,09 
cor natural 18,11% 37,69% 
Massa única para recebimento de pintura R$ 14.666,33 R$ 18.893,17 16,13% 53,81% 
Retelhamento com telha cerâmica até 20% nova R$ 9.276,03 R$ 11.949,38 10,20% 64,01% 
Grade de proteção para esquadrias R$ 7.087,25 R$ 9.129,79 7,79% 71,80% 
Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 R$ 5.140,80 R$ 6.622,38 5,65% 77,45% 
Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas R$ 3.683,43 R$ 4.744,99 4,05% 81,50% 
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes R$ 2.632,35 R$ 3.390,99 2,89% 84,40% 
Pintura em superfécies metálicas R$ 2.310,50 R$ 2.976,38 2,54% 86,94% 
Revestimento cerâmico para piso R$ 1.708,05 R$ 2.200,31 1,88% 88,82% 

Corrimão em aço inox 0=1 1/2, duplo, h=90cm R$ 1.474,60 R$1.899,58 1,62% 90,44% 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
R$ 1.394,08 R$ 1.795,85 

branca 1,53% 91,97% 
Revisão de ponto de tomada R$1.318,20 R$ 1.698,11 1,45% 93,42% 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 

R$ 908,82 R$ 1.170,74 
tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 1,00% 94,42% 
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 

com vidros,fornecimento e instalação. 
R$ 804,05 R$1.035,78 

0,88% 95,30% 
Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED R$ 661,80 R$852,53 0,73% 96,03% 

Revisão de ponto de luz R$ 579,54 R$ 746,56 0,64% 96,67% 
Demolição de revestimento cerâmico R$ 502,17 R$ 646,90 0,55% 97,22% 
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 

R$ 447,55 R$ 576,54 
Af_09/2020 0,49% 97,71% 
Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 364,39 R$469,41 0,40% 98,11% 
Revisão de ponto de água R$ 364,16 R$469,11 0,40% 98,51% 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 

R$ 315,35 R$406,23 
argamassa traço 1:2:9 0,35% 98,86% 
Rampa padrão para acesso de deficientes e piso tátil R$ 310,33 R$ 399,77 
de alerta 0,34% 99,20% 
Coleta e carga manuais de entulho R$ 203,68 R$ 262,38 0,22% 99,43% 
Torneira cromoda para lavatório R$ 195,36 R$ 251,66 0,21% 99,64% 
Revisão de ponto de esgoto R$ 135,16 R$ 174,11 0,15% 99,79% 
Ralo sifonado R$ 83,40 R$ 107,44 0,09% 99,88% 
Remoção de janelas R$ 54,23 R$ 69,85 0,06% 99,94% 
Limpeza final da obra R$ 44,34 R$ 57,12 0,05% 99,99% 
Remoção de portas, de forma manual R$ 9,66 R$ 12,44 0,01% 100,00% 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Malhada da areia 
Local ! Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 0712021 ll ORSE 0712021 ll SEINFRA 0.27 

Descrição Unid. Quant. 

Local: Zona Rural BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço unitário 
Com BDI (R$) 

Preço total 
Cam BDI (R$) 

SERVIÇOS 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.170,74 

li REMOCÕES E DEMOLIÇÕES R$ 6.835,84 

III ESQUADRIAS R$ 27.438,42 

IV COBERTURA R$ 49.191,67 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 6.146,59 

1 VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 5.406,28 

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$ 172.710,48 ~ 

VIII PINTURA 
.._._....._~~~._.____..._.__..._._ 

R$ .~ ¡ T10.783,66 

IX SERVIÇOS FINAIS R$   93,88 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 279.777,57 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 

• `• ~N(lr Gw 
. 
ÚI~o NU> c.z1 ~-.111 ~ i  ~•:Zc.d

279.777.57.-



ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Malhada da areia 
Local I Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 07/2021 ll ORSE 07/2021 II SEINFRA 0.27 

■ 
1 

1 1 

II 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Ill 

3.1 

3.2 

3 3 

3.4 

3 5 

3.6 
3.8 

IV 
4.1 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

V 
5.1 
5.2 
5.3 

IX 
6.1 
8.2 

63 

64 

6.5 
6.6 
6.7 

68 

6.9 

VII 
7,1 

7 1 1 

7 1 2 

7 1.3 

7 1 4 

7 1 5 

7.2 
7.2 1 
7.2.2 
7.2.3 

7 24 

7 2 5 

726 

VIII 

8 1 

8.2 

83 

8.4 

IX 
9.1 

Local: Zona Rural BOI: 28,82% 

Unld. Quant, Descrição 
Referenda do Preço 

Unitário 
Preço 
Sem 

unitário Preço totalCom BOI (R$) 
BOI (R$) 1,2882 

SERVIÇOS PRELIMINARES RS 1.170,74 

Placada obra em chapa de aço galvanizado, 
no tamanho de (3.00 m x 2,00 m) 

m' 6,00 SEINFRA-C1937 RS 151,47 R$ 908,82 

REMOCÕES E DEMOLIÇÕES RS 6.835,84 

Remoção do portas, de forma manual m' 14,70 SINAPI -97644 RS 6,23 RS 91,58 

Remoção de janelas m' 10,20 SINAPI -97645 RS 21,69 RS 221,24 

Remoção de Intro PVC deforma manual m' 56,25 SINAPI - 97640 RS 1,07 RS 60.19 

Remoção de louças sanitárias und 6,00 SINAPI -97683 RS 8,41 RS 50.46 

Coleta e carga manuais de entulho m' 9,00 ORSE .2511 RS 12,73 RS 114,57 
Remoção de talhamento com telhas 
cerãmicas 

m' 273,23 ORSE -0009 RS 8,58 RS 2.344,31

Demolição de reboco m' 526,86 SINAPI -97631 85 2,06 RS 1.085,33 
Remo 90 de Vama de madoim, de forma çmenaA, crmrnrnvr.itamnntn m' 273,23 SINAPI -97650 RS 4,90 R3 1,338,83 

ESQUADRIAS tR  ~ . - --- 27,438,-4º 

Kit pane de madeira para pintura 0.80 x 2,10 und 7,00 SINAPI -90824 RS 719,86 RS 5.039,02 

Kit porta de madeira para pintura 0,70 x 2,10 und 2,00 SINAPI -90821 R$ 263,78 RS 527,58 

Janela ro alumínio decorrer com 2 folhas 
com vidro 

m' 5,10 SINAPI -80570 R$ 323,20 RS 1.648,32

Janela do aço tipo basculante para vidro und 5,00 SINAPI .94559 RS 620,04 RS 3.100,20 
Porta de vidro temperado, de abrir, duas 
tolhas. 1,60rQ.10m 

and 1,00 COMPOSIÇÃO R$ 3.683,43 RS 3.683,43 

Grada de proteção de esquadrias m' 10.10 SINAPI -99861 RS 497,70 RS 5.026,77 

Portão métalico de acesso m' 3,00 ORSE .9072 RS 758,17 RS 2.274,51 

COBERTURA 8$ 49.191,67 

Forro em réguas da pvc m' 56.25 SINAPI -96111 R$ 81,25 RS 3.445,31 

Acabamento para forro (roda-forro) m 62,65 SINAPI -86121 RS 11,21 RS 702,31 
Cumeeira para talha cerâmica emboçada 
com argamassa traço 1:2:9 

m 26,64 SINAPI -94111 R$ 19,17 R$ 510,69 

Talhamento com telha cerâmica capa-canal, 
tipo colonial 

m' 273.23 SINAPI -90201 R$ 39,43 R$ 10.773,46 

Trama tle madeira composta por ripas. 
caibros e terças 

m' 273.23 SINAPI -92541 R$ 83,28 R$ 22.754,59 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RS 6.146,59 

Ponto de iluminação pt 14,00 SINAPI -93128 RS 107,50 R$ 1.505,00 
Ponto de tomada pt 20,00 SINAPI .93143 R$ 140,16 R$ 2.803,20 
Laminaria Tipo Plafon com lãmpada LED und 14,00 SINAPI .97592 RS 33,09 RS 483,26 

INSTALAÇÕES HIDRAt1LICAS R$ .. 5.406,28 

Revisão de ponto de esgoto pt 9,00 ORSE -1680 RS_ 33,79 RS 304,11 
Revisou deporto de águe pt 5,00 ORSE -1204 RS 22,76 RS 113,80 
Lavatório louça branca suspenso, 29.50 
39cm ou equivalente and 3,00 SINAPI -88943 RS 181,16 RS 543,48 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 
louça branca 
Barra de apoio, para vaso sanitário 

and 

and 

3,00 

2,00 

SINAPI -86888 

SINAPI -100869 

RS 

RS 

348,52 RS 

356,29 RS 

1.045,56 

712,58 
Torneira cromada para lavatório and 3,00 SINAPI -86906 RS 48,84 RS 146,52 
Ralo sifonado and 3.00 SINAPI -89709 RS 14,94 RS 44,82 
Pia de cozinha com bancada em aço moo, 
dim 1,60x0,60 
Tanque de marmore sintético com coluna 

and 

and 

1,00 

1,00 

ORSE -2105 

SINAPI -88925 

RS 

RS 

821,47 RS 

464,43 

821,47 

REVESTIMENTO E PAREDES . . . R$ 172,710,48 
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS .._ 

. 
R$ , . . . , 89i~Zsi43_ 

Massa única para recebimento de pintura m' 526,86 SINAPI-89173 RS 16,40 R$ 8.640,50 
Fornecimento e implantação de pilar em 
concreto pré-moldado 
Revestimento cerâmico para paredes 

and 

m' 

18,00 

22,40 

ORSE-8885 

SINAPI .89170 

RS 

RS 

363,53 RS 

60,36 R$ 

6.543,54 

1.352,06 

Mureta em alvenaria, com altura de 0,50 
metros 

m' 54,55 ORSE - 11146 RS 171,91 RS 9.377,69 

Gradil com altura de 1,50 metros m' 163,65 ORSE -10812 RS 388,42 RS 63.564,93 

PISOS  R$ . _  44.592,44 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 m' 220,85 SINAPI-94779 RS 29,07 R$ 6.420,11 
Revestimento cerâmico para piso m' 220,85 SINAPI -89171 RS 50,85 RS 11.230,22 
Rodapé cerâmico de 7 cm m 175,62 SINAPI -96497 R$ 6,24 R$ 1.095,87 
Corrimão em aço inox a=1 112". duplo. 
h=90em 

m 6.00 COMPOSIÇAO RS 294,92 R$ 1.769,52 

Soleira em granito. largura 15 cm, espessura 
2,0 cm. At 0912020 

m 3.20 COMPOSIÇAO RS 93.24 R$ 298,37 

Execução de piso intrtravado com bloco 
retangular na cor nateural 

m' 537,85 SINAPI .92397 RS 44,21 RS 23.778,35 

PINTURA RS 10.783,88 
Aplicação de fundo selador acrllico um 
Datadas 

m' 526,86 SINAPI-88485 Rb 1,83 RS 964,15 

Aplicação manual de pintura m' 526,86 ORSE-102213 RS 12,38 RS 6.522,53 
Pintura em verniz sintético brilhante em 
madeira 

m' 15,12 SINAPI - 100760 RS 14,46 R$ 218,64 

Pintura em superficies metálicas m' 20.20 SINAPI -100780 RS 32,96 RS 665,79 

SERVIÇOS FINAIS R$ 93,88 

Limpeza final da obra 220,85 SINAPI -99802 0.33 RS 72,88 

VALOR COM BOI (28,82%) RS 279.777,57 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BOI R$ 279.777,57 .JO~re r.anr 
Ettg'r;vil 



MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Malhada da areia 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data rei: SINAPI 07/2021 // ORSE 07/2021 l/ SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

Local: Zona Rural BDI: 28,82% 

Área Total —> 220.85 m' 

Perimetro total —> 175.82 m 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 

R$ 279.777,57 

QUANTIDADES 

LARG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 3,00 2,00 6,00 

II REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 
2.1 Remoção de portas, de forma manual m2 14,70 14,70 
2.2 Remoção de janelas m2 1,70 1,00 6,00 10,20 
2.3 Remoção de forro PVC de forma manual m' 56,25 56,25 

2.4 Remoção de louças sanitárias _ und 6,00 6,00 
2.5 Coleta e carga manuais de entulho m' 9,00 9,00 

2.6 Remoção de teihamento com telhas cerâmicas m2 273,23 273,23 

2.7 Demolição de reboco m2

m2

526,86 526,86 

2.8 
Remoção de trama de madeira, de forma manual, sem 
aproveitamento 

273,23 273,23 

III ESQUADRIAS 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 und 7,00 7,00 
3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,70 x 2,10 und 2,00 2,00 
3.3 Janela de alumínio de correr com 2 folhas com vidro m2 1,70 1,00 3,00 5,10 
3.4 Janela de aço tipo basculante para vidro und 5,00 5,00 
3.5 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,60x2,10m und 1,00 1,00 
3.6 Portão em aluminio eletrofundido m2 1,00 1,00 
3.7 Grade de proteção de esquadrias m2 10,10 10,10 
3.8 Portão métalico de acesso m2 3,00 3,00 

IV COBERTURA 
4.1 Forro em réguas de pvc m2 56,25 56,25 
4.2 Acabamento para forro {roda-forro} m 62,65 62,65 
4.3 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço m 26,64 26,64 
4.4 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial m2 273,23 273,23 
4.5 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças m2 273,23 273,23 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Ponto de iluminação Pt 14,00 14,00 
5.2 Ponto de tomada Pt 20,00 20,00 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 14,00 14,00 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 9,00 9,00 
6.2 Revisão de ponto de água Pt 5,00 5,00 
6.3 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente und 3,00 3,00 
6.4 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca und 3,00 3,00 
6.5 Barra de apoio, para vaso sanitário und crer 4 til M J Siiiá- Ã 2,00 2,00 
6.6 Torneira cromoda para lavatório und „* _ r  f  

._ 

3,00 3,00 
6.7 Ralo sifonado und Jt lt2 t(O NOlãfl 3,00 3,00 
6.8 Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60 und Ef')g' CQv C A 0572I2 1,00 1,00 
6.9 Torneira cromada de mesa, para pia de cozinha und 1,00 1,00 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
L1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura m2 526,86 
7.1.2 Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado und 20,00 20,00 
7.1.3 Revestimento cerâmico m' 

m2
m2

m2

11,20 2,00 
0,50 109,10 

163,65 

220,85 

22,40 
54,55 

163,65 

7.1.4 Mureta em alvenaria, com altura de 0,50 metros 
7.1.5 Gradil com altura de 1,50 metros 

7,2 PISOS 
7.2.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 220,85 
7.2.2 Revestimento cerâmico para piso m2 220,85 220,85 



7.2.3 Rodapé cerâmico de 7 cm m 175,62 175,62 

7.2.4 Corrimão em aço inox 0=1 112", duplo, h=90cm m 6,00 6,00 

7.2.5 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af 09120; m 0,80 4,00 3,20 
Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor 

7.2.6 natural m 
: 537,85 537,85 

VIII PINTURA 
8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes m2 175,62 3,00 526,86 
8.2 Aplicação e lixamento de massa látex em parede m2 175,62 3,00 526,86 

8.3 Aplicação manual de pintura m2 175,62 3,00 526,86 
8.4 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m2 0,80 2,10 9,00 15,12 

8.5 Pintura em superfícies metálicas m~ 20,20 20,20 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m2 220,85 220,85 

rY81ºB~4.i
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CURVA ABC 

Obra/Projeto: Reforma da UBS Malhada da Areia 
Locai / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 11 ORSE 11/2021/I SEINFRA 0.27 

ITEM DESCRIÇÃO 

7.1.5 Gradil com altura de 1,50 metros 

7 2 6 Execução de piso intertravado com bloco retangular na 
  cor natural 

4.5 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças 

4.4 

7.1.4 
7.1.1 

7.1.2 

8.2 

~ 7.2.1 

3.1 

3.6 

3.5 

4.1 

3.4 

5.2 

2.6 

3.8 

7.2.4 

o 

5.1 Ponto de iluminação 
7.1.3 Revestimento cerâmico para paredes 

Remoção de trama de madeira, de forma manual, sem 
aproveitamento 

7.2.3 Rodapé cerâmico de 7 cm 
2.7 Demolição de reboco 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 
tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 
Pia de cozinha com bancada em aço dim 

7.2.2 Revestimento cerâmico para piso 
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo 
colonial 
Mureta em alvenaria, com altura de 0,50 metros 

Massa única para recebimento de pintura 
Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-
moldado 
Aplicação manual de pintura 

Contrapiso em argamassa traço 1:4 _ 

Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 

Grade de proteção de esquadrias 
Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 
1,60x2,10m 
Forro em réguas de pvc 

Janela de aço tipo basculante para vidro 

Revisão de ponto de tomada 
Remoção de telhamento com telhas cerâmicas 

Portão métalico de acesso 
Corrimão em aço inox 0=1 1/2", duplo, h=90cm 

3.3 Janela de alumínio de correr com 2 folhas com vidro 

2.8 

6.4 

1.1 

6 8 
inox, 

1,60x0,60 
6.5 Barra de apoio, para vaso sanitário 

4.2 Acabamento para forro (roda-forro) 

8.4 Pintura em superfícies metálicas 

6.3 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente 

3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,70 x 2,10 

4.3 
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 

6.9 

5.3 

6.1 

7.2.5 

2.2 

8.3 

6.6 

2.5 

6.2 

2.1 

9.1 

2.3 

2.4 

6.7 

argamassa traço 1:2:9 
Tanque de marmore sintético com coluna 

Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED 

Revisão de ponto de esgoto 
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
Af_09/2020 
Remoção de janelas 
Pintura em verniz sintético brilhante em madeira 

Torneira cromoda para lavatório 

Coleta e carga manuais de entulho _ 

Revisão de ponto de água 

Remoção de portas, de forma manual 

Limpeza final da obra 

Remoção de forro PVC de forma manual 

Remoção de louças sanitárias 

Ralo sifonado 
T3'3f 

Entf Clv 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

VALOR TOTAL S/ BDI VALOR C/ BDI PESO ACumuLADO 

R$ 63.564,93 R$ 81 .884,35 . . . .. .. -.-.-.. . ._ 29,27% 29,27% 

R$ 23.778,35 R$ 30.631,27 10,95% 40,22% 

R$ 22.754,59 R$ 29.312,47 10,48% 50,69% 

R$ 11.230,22  R$ 14.466,77 5,17% 55,86% 

R$ 10.773,46 R$ 13.878,37 4,96% 60,82% 

R$ 9.377,69 R$ 12.080,34 
-- - 4,32% 65,14% 

R$ 8.640,50 R$ 11.130,70 3,98% 69,12% 

R$ 6.543,54 R$ 8.429,39 3,01% 72,13% 

R$ 6.522,53 R$ 8.402,32 3,00% 75,14% 

R$ 6.420,11 R$ 8.270,39 2,96% 78,09% 

R$ 5.039,02 R$ 6.491,27 2,32% 80,41% 

R$ 5.026,77 R$ 6.475,49 2,31% 82,73% 

R$ 3.683,43 R$ 
_. . . . 

4.744,99 1,70% 84,42% 

R$ 3.445,31 R$ 4.438,25 1,59% 86,01% 

R$ 3.100,20 R$ 3.993,68 1,43% 87,44% 

R$ 2_803,20 R$ 3.611,08 1,29% 88,73% 

R$ 2.344,31 R$ 3.019, 94 1,08% 89,81% 

R$ 2.274,51 R$ 2.930,02 1,05% 90,85% 

R$ 1.769,52 R$ 2.279,50 0,81% 91,67% 

R$ 1.648,32 R$ 2.123,37 0,76% 92,43% 

R$ 1.505,00 R$ _ _ _ 1.938,74 _ ._. _ _ 0,69% 93,12% 

R$ 1.352,06 R$ 1.741,73 0,62% 93,74% 

R$ 1.338,83 R$ 1.724,68 0,62% 94,36% 

R$ _ 1.095,87 R$ _..._. _....._ _-- -- ------ 1.411,70 0,50% 94,86% 
1.398,12 R$ 1.085,33 R$ 0,50% 95,36% 

R$ 1.045,56 R$ 1.346,89 
- _. 0,48% 95,85% 

--- _....._. ._.. _.. 
964,15 R$ R$ 1.242,02 0,44% 96,29% 

R$ 908,82 R$ 1.170,74 0,42% 96,71% 

R$ 821,47 R$ 
-_ 

1.058,22 0,38% 97,09% 
R$ 712,58 R$ 917,95 0,33% 97,41% 

R$ 702,31 R$ 904,71 0,32% 97,74% 

R$ 665,79 R$ 857,67 0,31% 98,04% 

R$ 543,48 R$ 700,11 0,25% 98,29% 

R$ 527,56 R$ 679,60 0,24% 98,54% 
R$ 510,69 R$ 657,87 0,24% 98,77% 

R$ 464,43 R$ 598,28 0,21% 98,99% 

R$ 463,26 R$ 596,77 0,21% 99,20% 

R$  304,11 R$ 391,75 0,14% 99,34% 

R$ 298,37 R$ 384,36 0,14% 99,48% 
R$ - ~- 221,24 R$ 285,00 0,10% 99,58% 

R$ 218,64 R$ 281,65 0,10% 99,68% 
R$ 146,52 R$ 188,75 0,07% 99,75% 

R$ 114,57 R$ 
_ --- -. - _- .... _ _ 147,59 0,05% 99,80% 

R$ 113,80 R$ 146,60 0,05% 99,85% 

R$ 91,58 R$ 117,97 0,04% 99,89% 

R$  72,88 R$ 93,88 0,03% 99,93% 

R$ 60,19 R$ 77,53 0,03% 99,96% 

$ 50,46 R$ 65,00 0,02% 99,98% 

R$  44,82 R$ 57,74 0,02% 100,00% 

or'o~y ~ 
í*4467202~ 
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PREFEtTURA DE 

SÃO JOÃO 
DOS PATOS ORÇAMENTA TT0CO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS São Francisco I 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 12/2021 11 ORSE 07/2021/I  SEINFRA 0.27 

Item Descrição Unid. Quant. 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referôncia do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI R$ 

Preço unitário 
Com BDI R 

Preço total 
Com BDI R 

SERVIÇOS 

I SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.17074 

II REMOCOES E DEMOLIÇÕES 
--- - .. .___--• - -- 

•---R$ 185,18 

III ESQUADRIAS R$ 24.829,24 

IV COBERTURA ^^ R$ 10.580,48 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.707,96T

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS _..__.  R$ 2.012,85 

VII REVESTIMENTO E PAREDES R$  
. _._ 

39.187,24 

VIII PINTURA R$ 25.212,35 

IX SERVIÇOS FINAIS 
~.,_.,,.~>,..,..,.__,,._«.,,.,.... ._ _...-....,,.:._.__-...,..,.....-...-,. r 

R$ 50,50 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 105.936,55 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 

pfe;'e{ 
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' . t pRErEITUkA DE 

SÃO JOÃO 
DOS PATOS ORÇAMENTO ANALÍTICO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS São Francisco I 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 ll ORSE 07/2021/I  SEINFRA 0.27 

Item Descrição Unid. Quant. 

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 

II 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 
no tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 

m' 6,00 

2.1 Remoção de portas, de forma manual 25,00 

III ESQUADRIAS 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 7,00 

3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 und 4,00 
3.3 Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 und 4,00 .._.. ._-__ 
3.4 .. . .. . . Fechadura de embutir .... .... . .. _.. und 6,00 

m' 17,50 3.5 Grade de proteção para esquadrias 

IV COBERTURA 

4.1 

4.2 

Revisão em cobertura com reposição de 20% 

cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
argamassa traço 1:2:9 

m' 

m 

176,05 

22,35 

V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
5.1 Revisão de ponto de luz pt 22,00 
5.2 Revisão de ponto de tomada pt 66,00 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 15,00 

VI INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
6.1 Revisão de ponto de esgoto pt 4,00 
6.2 Revisão de ponto de água pt 11,00 

- - -•------_.. 
6.3 Barra de apoio, para vaso sanitário und 2,0_0 _ 
6.4 Tanque de marmore sintético com coluna und 1,00 

VII REVESTIMENTO E PAREDES 
7.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1 Massa única para recebimento de pintura 494,97 

7.2 PISOS 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco 
retangular na cor natural 

m' 402,70 

VIII PINTURA 

8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes m' 1237,41 

8.2 Aplicação manual de pintura m' 1237,41 

8.3 
Pintura em verniz sintético brilhante em 
madeira 

m' 8,40 

8.4 Pintura em superfícies metálicas m' 57,40 

IX SERVIÇOS FINAIS 
9.1 Limpeza final da obra m' 118,80 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço totalCom BDI (R$) 

1,2882 

R3 

SEINFRA-C1937 R$ 151,47 R$ 

SINAPI -97644  R$ 

SINAPI-91315 
_ SINAPI - 90824 _. ... __ . 
SINAPI -100688 

__ ...... 
SINAPI -91306 
SINAPI -99861 

1.170,74 

908,82 

R$ 
5,75 R$ 

185,18 
143,75 

R$ 734,40 R$ ~ 5.140,80 
R$ 511,23  R$  2.044,92 .~.~ .. 
R$ 657,54 R$  2.630,16 
R$  124,79 R$  748,74 
R$ 497,70 R$ 8.709,75 

SEINFRA - c2200 R$ 

SINAPI-94221 

ORSE -624 
ORSE -627 

SINAPI - 97592 

ORSE -1680 
ORSE-1204 _ .. . . 

SINAPI -100869 
SINAPI-86925 

RS 10.580,48 

44,22 R$ 

R$ 19,17 R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

Rs 
22,29 RS _ 
16,90 R$ 
33,09 R$ . .... . . . .... . .. ._ --

7.784,93 

428,45 

2.707,96; 
490,38 

1.115,40 
496.35 

R$ 2.012,85 - _. _   _._ __.._. _._.._... . 
R$ 33,79 R$ 135,16 

_ ------- ----~- - ---- 
RS 22,76 R$ 250,36 _ .. -- --.__ . . . . 
R$ 356,29 R$ 712,58 _. ... ___._._._.. . ..__  _. . 
R$ 464,43 R$ 464,43 

SINAPI - 89173 R$ 

SINAPI-92397 R$ 

SINAPI - 88485 

ORSE -2288 

SINAPI - 102213 

SINAPI -100760 

R$ 

RS 

R$ 

R$ 

SINAPI-99802 R$ 

Ra 

R$ 
25,49 R$ 

_. R$. _ ..._. 

44,21 R$ 

R$ ._......_. ... . ....... .. ... 
1,83 R$ 

12,38 R$ 

11,46 R$ 

32,96 R$ 

R$ 
0,33 RS 

39.187,24 
12 616,79; 
12.616,79 

17.803,37; 

17.803,37 

25.212,35 

2.264,46 

15.319,14 

96,26 

1.891,90 

50,50 
39,20 

VALOR COM BDI (28,82%) R$ 105.936, 55 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI R 

.1ff~ Hen 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra/Projeto: Reforma da UBS São Francisco I 
Local / Implantação: São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data rei: SINAPI 12/2021 // QRSE 07/2021// SEINFRA 0.27 

1. Informações do Projeto 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

■ 
I 

1 1 

II 
2.1 

III 
' 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

IV 
4.1 

4 2 

V 
5.1 
5.2 
5.3 

VI 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

VII 
7.1 

7.1.1 

7.2 
7.2.1 

VIII 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

IX 
9.1 

Area Total —> 

Perímetro total --> 

118,80 m' 

412.47 m Total(RS)--> R$ 105.936,55 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADES 

UNID 
LARG COMP ALT PERIME QUANT ST TOTAL 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de 
(3,00 m x 2,00 m) 

m' 3,00 2,00 6,00 

REMOCÕES E DEMOLIÇÕES 

Remoção de portas, de forma manual m' 25,00 25,00 

ESQUADRIAS 
Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 und 7,00 7,00 

Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 und 4,00 4,00 

Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 und 4,00 4,00 

Fechadura de embutir und 6,00 6,00 
Grade de proteção para esquadrias und 21,00 21,00 

COBERTURA 
Revisão em cobertura com reposição de 20% m' 176,05 176,05 

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa 
traço 1:2:9 

m 22,35 22,35 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Revisão de ponto de luz pt 22,00 22,00 

Revisão de ponto de tomada pt 66,00 66,00 

Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED und 15,00 15,00 

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 

Revisão de ponto de esgoto pt 4,00 4,00 

Revisão de ponto de água pt 11,00 11,00 

Barra de apoio, para vaso sanitário und 2,00 2,00 

Tanque de marmore sintético com coluna und 1,00 1,00 

REVESTIMENTOE PAREDES 

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
Massa única para recebimento de pintura 494,97 494,97 

PISOS 
Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor 
natural 

m 402,70 402,70 

PINTURA 
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes m' 412,47 3,00 1237,41 

Aplicação manual de pintura m' 412,47 3,00 1237,41 

Pintura em verniz sintético brilhante em madeira m' 0,80 2,10 5,00 8,40 

Pintura em superfícies metálicas m' 57,40 57,40 

SERVIÇOS FINAIS 
Limpeza final da obra m' 118,80 118,80 
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; PREFCITt1RA t7E r
~ ~ SÃO JOÃO 

~~ DOS PATOS
~ Gvvc--.aria bp iyCGv'J CURVA ABC 

Obra/Projeto: Reforma da UBS São Francisco I 
Local / Implantação:  São João dos Patos - MA 
Proponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA 
Data ref: SINAPI 1212021 11 ORSE 11/2021/I SEINFRA 0.27 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL S! BDI 

Local: Zona Urbana BDI: 28,82% 

VALOR Cl BDI PESO ACIJM.IILADO;"-` 

7 2 1 Execução de piso intertravado com bloco retangular na 
cor natural m RS 17.803,37 R$ 22.934,30 21, 65% 21, 65% 

8.2 Aplicação manual de pintura R$ 15.319,14 R$ 19.734,11 18,63% 40,28% 
7.1.1 Massa única para recebimento de pintura R$ 12.616,79 R$ 16.252,94 15,34% 55,62% 
3.5 Grade de proteção para esquadrias R$ 8.709,75 R$ 11.219,90 10,59% 66,21% 
4.1 Revisão em cobertura com reposição de 20% R$ 7.784,93 R$ 10.028,55 9,47% 75,68% 
3.1 Kit porta de madeira para pintura 0,90 x 2,10 R$ 5.140,80 R$ 6.622,38 6,25% 81,93% 
3.3 Kit porta de madeira para pintura 0,60 x 2,10 R$ 2.630,16 R$ 3.388,17 3,20% 85,13% 
8.1 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes R$ 2.264,46 R$ 2.917,08 2,75% 87,88% 
3.2 Kit porta de madeira para pintura 0,80 x 2,10 R$ 2.044,92 R$ 2.634,27 2,49% 90,37% 
8.4 Pintura em superfícies metálicas R$ 1.891,90 R$ _. 2.437,15 2,30% 92,67% 
5.2 Revisão de ponto de tomada R$ 1.115,40 R$ 1.436,86 1,36% 94,02% 

1 1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no 
tamanho de (3,00 m x 2,00 m) 

R$ 908,82 R$ 1.170,74 1,11% 95,13% 
3.4 Fechadura de embutir R$ 748,74 R$ 964,53 0,91% 96,04% 
6.3 Barra de apoio, para vaso sanitário R$ 712,58 R$ 917,95 0,87% 96,91% 
5.3 Luminária Tipo Plafon com lâmpada LED R$ 496,35 R$ 639,40 0,60% 97,51% 
5.1 Revisão de ponto de luz R$ 490,38 R$ 631,71 0,60% 98,11% 
6.4 Tanque de marmore sintético com coluna R$ 464,43 R$ 598,28 0,56% 98,67% 

4 2 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com 
argamassa traço 1:2.9 

R$ 428,45 R$ 551,93 00,52% 0 99,19% 
6.2 Revisão de ponto de água R$ 250,36 R$ 322,51 0,30% 99,50% 
2.1 Remoção de portas, de forma manual R$ 143,75 R$ 185,18 0,17% 99,67% 
6.1 Revisão de ponto de esgoto R$ 135,16 R$ 174,11 0,16% 99,84% 
8.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira R$ 96,26 R$ 124,01 0,12% 99,95% 
9.1 Limpeza final da obra R$ 39,20 R$ 50,50 0,05% 100,00% 

cs HenrigL~ Po,~
EÉi Civil - C~4EA 1 ~J06'2132~ 



~ 

'. s.  . à. r.~, ~ 
tK+^`~!én~iq~~órió P1óls e 
[ ' Civil - CREA 1fi0B720ZY 

~ 
1 

@~c
~, ; ~ 
~~ ! 



 

 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 

 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR  

 
(MODELO) 

 
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022  

Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022 
 

 
(Nome da Empresa) ............................................................inscrito no CNPJ nº 

......................................, sediada em .............................................., por intermédio de seu (ua) 
representante Legal o(a) sr(a) ..................................................... portador(a) da Carteira de 
Identidade n° ................................. e do CPF Nº ..........................................., DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva:  
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de Aprendiz. 
 

 
Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX. 

 
 
 

...................................................................................  
(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO  
(MODELO) 

 
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022  

Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022 
 
 

 
(Nome da Empresa) ............................................................inscrito no CNPJ 

nº ......................................, sediada em .............................................., por intermédio 
de seu (ua) representante Legal o(a) sr(a) ..................................................... 
portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................. e do CPF Nº 
..........................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX. 
 

 
 

...................................................................................  
(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA  
(MODELO) 

 
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022  

Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022 
 
 
 

AAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS 
Ref.: RCD ELETRÔNICO Nº 002/2022  
  
 

A empresa ..............................................................................., inscrita no CNPJ 
nº. .........................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
................................ e do CPF nº. ...................................... e o Senhor .................................  
responsável técnico da referida empresa, DECLARAMOS conhecer o local a ser executada a 
obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos 
serviços. 
 

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo 
total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer 
questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, de qualquer reclamação e/ou 
reivindicação de nossa parte. 
 

........................ (data) 
 
 

.............................................................. 
(Representante Legal) 

 
 

......................................................................... 
(Engenheiro responsável) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL  

(MODELO) 
 

RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022  
Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022 

 
 

A empresa _______________, CNPJ __________________, esta de acordo com o 
EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº ______, e DECLARA ainda que:  

 
01 – Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta 

contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA;  

 
02 – No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e 

equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos 
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para 
execução completa dos serviços discriminados nos projetos e na descrição dos serviços 
relacionada no anexo;  

 
03 – Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as 

informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do 
prazo previsto;  

 
04 – Que as variações dos quantitativos, se porventura houver, serão de inteira 

responsabilidade do Responsável Legal;  
 
05 – Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada.  
 
06 – Autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, proceder 

quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os 
quais o licitante mantém transações comerciais. 

 
 07 – Fornecerá no local de aplicação toda a mão-de-obra, material e equipamentos 

compatíveis com o objeto desta licitação, em atendimento ao cronograma proposto.  
 
08 – Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e 

proposta que apresentar. 
Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX. 

...................................................................................  
(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI  
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO Nº ____ /20XX QUE, ENTRE 

SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA _____________________, PARA OS 
FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 
 
Aos ............ dias do mês de .......................... de 20XX, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA através da Secretaria Municipal de Saúde, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________________, neste ato representado por seu 
Secretario(a), (inserir nome do Secretario), brasileiro(a), portador do R.G. nº __________, CPF 
nº ___________, residente na Rua(Av.)__________________ no uso de suas atribuições, 
neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (inserir nome 
da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, com sede na 
Rua(Av.)______________/Cidade de (inserir nome da cidade-UF), neste ato representado(a) 
pelo(a) Sr.(a)_____(nome do responsável) _____, _____(inserir o cargo)________, portador da 
carteira de identidade nº _______, e do CPF/MF n.º __________, domiciliado a 
Rua(Av.)____________/_UF__ denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o 
resultado do RDC ELETRÔNICO Nº _____, do Tipo Menor Preço Global POR LOTE, consoante 
e decidido no processo administrativo nº ____, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com 
suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Empresa para prestação de serviços 
de Reforma de Unidades Básicas de Saúde no Município de São João dos Patos-MA, Conforme 
Detalhamento no Plano de Trabalho Anexo I do Presente Edital. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 
______ e seus anexos, publicado no Diário Oficial de XX/XX/20XX, e à proposta comercial 
presentada pela Contratada para o referido processo licitatório. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para execução do objeto do presente instrumento, a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ ( ......................................) (inserir 
valor da proposta vencedora). 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se a 
partir de sua assinatura, conforme cronograma físico financeiro, e podendo ser prorrogado no 
interesse da Administração. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO 
 

        

        

        

        

        

        

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES  
Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 
 
a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os 
padrões estabelecidos.  
 
b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para 
este fim. 
b.1) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do 
objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.  
c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.  
d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.  
e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos 
serviços.  
f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.  
g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais.  
h) Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os 
respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao 
cumprimento do objeto em questão. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 
a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de obra 
e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas 
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constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no 
início das Educação, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente 
CONTRATO. 
 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados.  
 
c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE EDUCAÇÃO”, para as anotações da fiscalização da 
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos 
serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para 
sua correção.  
 
d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços 
Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, 
que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de 
instalações junto à locação da obra. e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com 
o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica Apresentadas em 
processo licitatório a que este CONTRATO se vincula.  
 
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente 
contratação.  
 
g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no 
Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não 
seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. h) Manter a equipe executora dos 
serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá. 
 
i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONCEDENTE e da CONTRATANTE aos locais onde 
se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.  
 
i.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de 
sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.  
 
j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 
acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo.  
 
k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 
condições de uso satisfatório.  
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l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados 
pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações 
técnicas constantes do Projeto Executivo.  
 
m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 
ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 
 
n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s, 
incluísse mascaras ou protetores faciais), e coletiva adequados à execução dos serviços e em 
conformidade com as normas de segurança vigentes.  
 
o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por 
seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 
 
p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue 
em perfeitas condições de ocupação e uso.  
 
q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a 
responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.  
 
r) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas 
ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a 
execução dos serviços.  
 
s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou 
quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A 
CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão 
dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação 
provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.  
 
t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, 
caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 
 
u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE.  
 
v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  
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w) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que 
obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da 
CONTRATANTE.  
 
w.1) A responsabilidade pela qualidade das Educação, materiais e serviços executados ou 
fornecidos é da empresa CONTRATADA para esta finalidade, inclusive a promoção de 
readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto ajustado.  
 
x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:  
 
x – 1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) 
defeito(s) pela CONTRATANTE.  
 
x – 2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 
 
x – 3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não 
sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.  
 
y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.  
 
z) Durante a Execução da obra e a vigência do Convênio, a CONTRATADA permitirá o livre 
acesso de servidores do(a) CONCEDENTE e do(a) CONVENENTE, bem como dos órgãos de 
controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas; 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO 
OBJETO. 
 
O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, 
obedecerão ao seguinte: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela 
CONTRATADA na Área Pública, na cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 15 
(quinze) dias úteis da data de assinatura do contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos 
termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73:  
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A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado.  

 
B) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados preveem obediência às Normas 
Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às 
indicações constantes do Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de 
entulhos. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, 
a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A CONTRATANTE exercerá a 
fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como 
auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, 
podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses 
quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando 
a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovação 
da CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro “Diário de Educação”. Ressalta-se que tal 
livro não poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de Educação até que o objeto 
pactuado por este contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DA OBRA. 
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da CONTRATANTE 
a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a CONTRATADA pedirá 
anuência expressa da fiscalização da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de: 

a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo.  
 
b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou 

diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e 
refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra 
não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a 
execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, 
decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE 
fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto Executivo 
fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE o 
dever de: 
 
a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto Executivo e 
deste CONTRATO. 
 
b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada. 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados 
e de terceiros, durante a execução das Educação, seguindo as recomendações expressas na 
legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e 
medicina do trabalho. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO 
deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à 
Educação, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a 
todos os seus empregados todo os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e coletiva 
(EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao 
empregado ou à CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um 
profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe 
permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita 
administração. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) 
engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado 
Geral, devendo este prestar serviços em período integral. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário 
à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, 
para obtenção de resultados na execução dos serviços. 
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As especificações para a execução do objeto do presente contrato 
são aquelas constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do Edital a 
que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e 
está obrigada a cumprir fielmente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS A CONTRATADA obriga-se a providenciar no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação do presente CONTRATO, os 
documentos a seguir relacionados:  
A) Garantia, na forma disposta na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A não Apresentação dos documentos no prazo estabelecido nesta 
Cláusula caracteriza infração, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas no 
presente instrumento, a critério da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS A CONTRATADA é responsável por 
todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho 
quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela 
execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os 
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou 
terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 
CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas 
globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, 
inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários 
e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à 
Contratada, por todo o período de execução das Educação, manter os seguros que por Lei se 
tornar exigíveis. 

 
PARÁGRAFOS TERCEIROS – Por se tratar de EMPREITADA POR PREÇOS UNITARIOS, os 
preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no 
período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados 
no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da 
CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO O objeto do presente contrato será 
executado sob o regime de execução indireta, na forma de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR  
 
Ao presente contrato é dado o valor global de R$______ , __ (_________), fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 dias corridos, de acordo 
com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela Comissão Especial de Licitação quando 
da fase de licitação do RDC ELETRÔNICO n°.xxx/2022–CPL/PMSJP, de XX/XX/202__, 
contados da data de emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou 
Definitivo pela comissão fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA 
enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou 
inadimplência contratual. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao 
Sistema de Cadastro de Prestador de serviços da Prefeitura, para verificação da situação da 
CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo e aos sistemas/sites abaixo: 

 
I - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); ou  
 
II - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); ou  

 
III - Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da 

União – TCU; ou 
 
IV - No Sistema de Cadastramento Unificado de Prestador de serviços es – SICAF, 

como impedidas ou Suspensas; site: 
https://www3.comprasnet.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratar
Administracao Publica.jsf 

 
2.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracao%20Publica.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracao%20Publica.jsf
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) 
somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em 
cobrança bancária.  

 
PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) 
Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de 
sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, número do contrato de repasse 
e objeto.  

 
PARÁGRAFO QUINTO – A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a 
execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando 
cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais 
pendências.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que 
impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até 
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O não pagamento nos prazos previstos acarretará à CONTRATANTE, 
multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado 
por dia de atraso até o do efetivo pagamento.  

 
PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, 
de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste 
processo licitatório e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, não admitindo-se em 
nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra.  

 
PARÁGRAFO NONO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será 
observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos 
procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES A CONTRATADA fica 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do 
Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 
20XX, no valor de R$ ________ (_____________), correrão à conta do orçamento da 
CONTRATANTE, consignados através dos seguintes elementos:  
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FICHAS ORÇAMENTÁRIAS  
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS  
02 PODER EXECUTIVO  
02 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
021600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10 Saúde 10 301 Atenção Básica  
10 301 0014 SAUDE MELHOR PARA TODOS  
10 301 0014 1066 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES 
BASICAS DE SAUDE 
Valor: 100% À Suplementar 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subsequentes, as despesas correrão à conta dos 
orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA A CONTRATADA Para fins de assinatura do 
contrato a licitante vencedora prestará garantia ao contrato em valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do seu valor global, que lhe será devolvida mediante solicitação por escrito, 
após a completa execução do contrato e entrega do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DA OBRA, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia deverá ser apresentada por uma das seguintes 
modalidades:  
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.  
b) Seguro-Garantia.  
c) Fiança Bancária. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES  
 
Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, 
a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, 
segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º 
e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
I - Advertência, por escrito.  
II – Multa.  
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia 
de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a 
infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a 
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-
se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, 
nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se 
quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for 
inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite 
de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à 
CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser 
depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma 
definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS 
PATOS/MA ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a 
Apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o 
débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente 
ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 
(sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado 
judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao 
abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao preço da multa devida na 
proporção do crédito. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos 
eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser 
cobrada judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá 
a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das 
infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e 
danos. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o 
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limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de 
serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços 
executados pela empresa subcontratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES  
 
O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de 
acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, 
da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO  
 
A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº 
8.666/93, no que couber. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO  
A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles 
relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento 
pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o 
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS  
 
Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as 
disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ANÁLISE  
 
A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela 
Assessoria Jurídica do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA conforme determina a 
legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO  
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A publicação resumida deste instrumento na imprensa oficial, que é condição indispensável 
para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA UTILIAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE:  
 
A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua 
qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, 
em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do 
presente contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do 
Contratante à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem 
como a sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das 
demais cominações cabíveis. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO  
 
Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

 
SÃO JOÃO DOS PATOS (MA), XXXX de XXXXX de 20XX. 

 
__________________________________  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

SECRETÁRIA DE ...... 
CNPJ:_____ 

Nome do responsavemCPF:__________ 
Cargo______   
(Contratante) 

 
_________________________________  

EMPRESA_CONTRATADA 
CNPJ: _______________» 
NOME_REPRESENTANTE 

CPF nº ________________RG________________ 
Titular Administrador(a) 

CONTRATADO(A) 
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ANEXO VII 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022  

Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022 
 
 

EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº _______________, para Contratação de Empresa 
para prestação de serviços de Reforma de Unidades Básicas de Saúde no Município de São 
João dos Patos-MA, Conforme Detalhamento no Plano de Trabalho Anexo I do Presente Edital. 

 
Prezados Senhores: 
 
Nosso preço global para o lote XX, fornecimento de material e execução das 

Educação para a Construção acima mencionada é de 
R$____________(___________________) e será executada inteiramente de acordo com o 
Projeto Básico  disponibilizado pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

 
DECLARAÇÕES 
1. Declaramos que o preço por nós ofertado será para executar a obra conforme todas 

as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no item 1.1 deste Edital.  
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

conforme estipulado em edital.  
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico 

financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.  
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas 

as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o 
fornecimento de todo o material e mão de obra necessários, encargos sociais, equipamentos, 
ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes, neste ato 
junta-se em meio magnético a proposta contendo a composição de preços unitários de todos 
os serviços propostos. 

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.  
6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de____% 

(________) por cento. 
 
À elevada consideração de V. S.as. 
 
 

Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX. 
 
 

...................................................................................  
(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO (MODELO) 
 

RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022  
Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022 

 
 

Artigo 18, Inciso XII da Lei nº 13.080/2015. 
 
(Razão Social da Licitante), inscrita no CNPJ nº....................................., sediada no 

(endereço completo), nesta Cidade........................................, CEP...................................., 
DECLARA, sob as penalidades da Lei, e, para fins de participação no processo licitatório RDC 
ELETRÔNICO Nº _______, junto a Comissão Permanente de Licitação-CPL, para os fins 
requeridos no Inciso III, do Artigo 9º, da Lei nº 8.666/93, concomitante o Artigo 18, Inciso XII da 
Lei nº 13.080/2015, que não poderão ser destinados Recursos para atender a Despesas com: 

 
- Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenha em seu quadro 

Societário, Servidor Público da Ativa, ou empregado de Empresas Públicas, ou de Sociedade 
de Economia Mista, por serviços prestados, inclusive, Consultoria, Assistência Técnica ou 
Assemelhados ou Tomada de Decisão. 

 
Por ser Verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO. 
 

 
Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX. 

 
 

...................................................................................  
(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

(MODELO) 
 

RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022  
Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022 

 
 

Eu,.....................................(nome completo), CI/RG nº.........................e CPF(MF) nº 
........................................., como representante devidamente constituído de da 
empresa......................................................, com sede na Avenida...................................., 
inscrita no CNPJ sob o nº.................................................., para fins do disposto no referido 
Edital nº............................ declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que:  

a) A proposta apresentada para participar do Edital nº...................foi elaborada de 
maneira independente pelo licitante.........................................................(nome da empresa), e 
o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente 
ao Edital nº..............., por qualquer meio ou qualquer pessoa;  

 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital 

nº........................, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Edital nº....................., por qualquer meio ou qualquer pessoa;  

 
c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital nº......................., quanto a participar 
ou não da referida licitação;  

 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital nº....................., 

não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante ´potencial ou de fato do Edital nº......................... antes da Adjudicação do 
objeto do referido Edital.  

 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com o Edital 

nº .............., não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante da CPL, antes da abertura oficial das propostas, e  

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firma-la. 
 

Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX. 
...................................................................................  
(identificação e assinatura do representante legal) 

ANEXO X 
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DECLARAÇÕES DIVERSAS  
(MODELO) 

 
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022  

Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022 
 

(Razão Social da Licitante), inscrita no CNPJ nº....................................., sediada no 
(endereço completo), nesta Cidade........................................, CEP...................................., 
DECLARA, sob as penalidades da Lei, e, para fins de participação no processo licitatório RDC 
ELETRÔNICO Nº ________, junto a Comissão Permanente de Licitação-CPL, que: 

 
- Está ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações 
complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA; 

 
- Executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificações fornecidas 

pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA às quais alocará todos os 
equipamentos, pessoal técnico especializado ou não e materiais necessários, e que tomará 
todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o 
impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos. 

 
- Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários 

para a execução do projeto, relaciona-los e que os mesmos encontra-se em condições 
adequadas de utilização; 

 
- A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fará a alocação de qualquer 

tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por 
solicitação da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA sem ônus de mobilização 
para este, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a 
solicitação. 

 
- Se compromete a estar instalado e pronto para o início das Educação no prazo 

máximo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da data da emissão da Ordem de Serviço. 
 
- Executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital e seus 

anexos, sendo que em caso de divergência prevalecerão esses últimos. 
 

Local/UF, XX de XXXXXXX de 20XX. 
 

...................................................................................  
(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO XI – Ficha técnica descritiva do objeto 

 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Lote/Item DESCRIÇÃO QUANT 
VAL. 
UNIT. 

VAL. 
TOTAL 

     

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço para o lote único (em R$):  

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (edital).  

 
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte (ME/EPP). 
 

Data: 

 
 
Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  

 
 
 

 
 
 
 
 




