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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ERRATA

CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS
DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO  DA  OBRA  REMANESCENTE DO
COMPLEXO POLIESPORTIVO NO BAIRRO CUNIÃ, PORTO VELHO – RO. 

AVISO 
Recomendamos  aos  Licitantes  a  leitura  atenta  às
condições/exigências  expressas  neste  edital  e  seus
anexos, notadamente quanto ao credenciamento, formulação
das  propostas  de  preços,  e  documentos  de  habilitação,
objetivando  uma  perfeita  participação  no  certame
licitatório. 

Dúvidas: (69) 3901-3069/3639
comissoes.sml@gmail.com 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
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ERRATA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/SML/PVH

O  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  através  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações/SML/PVH, constituída conforme dispõe a  Lei Complementar nº 654, de
06.03.2017,  publicada  no  DOM  nº  5.405  de  06.03.2017,  torna  público,  para
conhecimento  dos  interessados,  que  realizará  licitação  na  modalidade
CONCORRÊNCIA,  sob  nº  001/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH, sob  o  regime  de  execução
indireta e empreitada por PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA  EXECUÇÃO DA OBRA  REMANESCENTE DO COMPLEXO POLIESPORTIVO NO BAIRRO CUNIÃ,
PORTO VELHO – RO, de acordo com disposições constantes do Projeto Básico Composto
de:  Planilhas  Orçamentárias,  Cronograma  –  Físico-Financeiro,  e  Memorial
Descritivo, partes integrantes deste edital, independente de transcrição, visando
atender à Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP.

DA  SESSÃO  DE  ABERTURA: A  Superintendência  Municipal  de  Licitações/SML/PVH
receberá as propostas e documentos de habilitação, envelopes nº 01 e nº 02, em
sessão  pública  a  ser  realizada  na  Superintendência  Municipal  de  Licitações,
situada na Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho –
RO, no dia 20 de abril de 2018, às 9h00min.

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital poderá ser examinado e obtido no site
www.portovelho.ro.gov.br e/ou na Superintendência Municipal de Licitações, na Av.
Calama, nº 2508, Bairro Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho – RO, em dias
úteis nos horários de  Segunda à Sexta-Feira das  8h às 14h. Informações pelos
telefones: (69) 3901-3069/3901-3639, ou pelo e-mail: comissoes.sml2017@gmail.com

Porto Velho, 19 de março de 2018

César Augusto Wanderley Oliveira
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/SML/PVH
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ERRATA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/SML/PVH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.02.0033/2017

1. PREÂMBULO

1.1.  O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO,  através da Superintendência Municipal de
Licitações/SML/PVH, constituída conforme dispõe a  Lei Complementar nº 654, de
06.03.2017,  publicada  no  DOM  nº  5.405  de  06.03.2017,  torna  público  que  se
encontra  instaurada  LICITAÇÃO  na  modalidade  CONCORRÊNCIA,  sob  Nº
001/2018/SML/PVH,  sob  o  regime  de  execução  indireta  e  empreitada  POR  PREÇO
GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, para atender à  Subsecretaria Municipal de Obras e
Pavimentação  –  SUOP,  para CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E
SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO  DA  OBRA  REMANESCENTE DO  COMPLEXO
POLIESPORTIVO NO BAIRRO CUNIÃ, PORTO VELHO – RO, entre quaisquer interessados
que, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos
de qualificação exigidos neste edital para execução do seu objeto.

1.2. O objeto desta licitação será executado sob o regime de empreitada POR PREÇO
GLOBAL.

1.3.  Os  procedimentos  Licitatórios  desta  CONCORRÊNCIA são  regidos  pelas
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada,
pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, bem como Lei
12.846/2013.

1.4.  Trata-se  de  obras  a  serem  realizadas  em  conformidade  com  os recursos
financeiros  sendo o valor total dos recursos destinados a esta licitação no
montante de R$ 4.007.018,19 (Quatro milhões, sete mil, dezoito reais e dezenove
centavos). Consignados no exercício Orçamentário de 2018, conforme descritos no
item 5.1 do Projeto Básico Anexo II deste Edital;

1.5.  Os interessados deverão retirar o Edital no site  www.portovelho.ro.gov.br
e/ou na Superintendência Municipal de Licitações, na Av. Calama, nº 2508, Bairro
Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho – RO, em dias úteis nos horários de
Segunda à Sexta-Feira das  8h às 14h. Informações pelos telefones: (69) 3901-
3069/3901-3639, ou pelo e-mail: comissoes.sml2017@gmail.com   

1.5.1. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições,
Documentos-padrão,  exigências,  legislação  pertinente,  normas  e  especificações
citados neste Edital e em seu(s) anexo(s).

1.5.2. Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser consultada e/ou
adquirida pelo licitante junto à Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH
no endereço constante no item 1.5.

1.6.  Os  documentos  e  propostas  serão  recebidos  e  abertos  pela  Comissão  no
endereço discriminado no  item 1.5 deste Edital, dia 20 de abril de 2018, às
9h00min.

1.7. Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

ANEXO I – Modelo da Proposta de Preços;
ANEXO  II – Projeto  Básico  composto  de:  Planilhas  Orçamentárias,  Cronograma
Físico-Financeiro e Memorial Descritivo;

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
4

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com
mailto:comissoes.sml2017@gmail.com
http://www.portovelho.ro.gov.br/


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ANEXO III – Declaração de Anuência da Licitante;
ANEXO IV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO V – Declaração de Inexistência de Empregados Menores;
ANEXO VI – Modelo de Carta Proposta Comercial;
ANEXO VII – Dados do Representante Legal;
ANEXO VIII – Declaração de ME’s e EPP’s;
ANEXO IX – Declaração de Fato Impeditivo;
ANEXO X – Modelo do Quadro Demonstrativo da Capacidade Econômico-Financeira;
ANEXO XI – Minuta de Contrato.

2. DOS ESCLARECIMENTOS

2.1. As dúvidas referentes ao edital poderão ser sanadas até 02 (dois) dias úteis
antes da abertura do certame licitatório, estas deverão ser endereçadas à CPL-
OBRAS/SML/PVH no endereço discriminado no item 1.5 e serão sanadas pela comissão
de licitação.

3. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DA OBRA  REMANESCENTE DO COMPLEXO POLIESPORTIVO NO BAIRRO CUNIÃ, PORTO
VELHO – RO, de acordo com disposições constantes do Projeto Básico composto de:
Planilhas Orçamentárias, Cronograma – Físico-Financeiro e Memorial Descritivo,
partes integrantes deste edital, independente de transcrição, para atender à
Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.  O prazo estabelecido para a  execução dos serviços é de  08 (oito) meses,
vinculados  ao  cronograma  físico-financeiro,  incluído  neste  mesmo  prazo  a
mobilização  e  desmobilização  e  a  execução  das  obras  e  serviços  propriamente
ditos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Administração,
observadas as demais condições contidas no Projeto Básico, Anexo II deste Edital
e no futuro contrato, conforme anexo XI deste Edital.

4.2. O prazo de vigência do futuro contrato (estando nele incluso os prazos de
Ordem de Início da obra, execução, recebimento provisório, recebimento definitivo
e pagamento) será de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da publicação do
extrato do contrato.

4.3. Ocorrendo impedimento, paralisação, ou sustação do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade
de  Termo  Aditivo  de  Rerratificação,  mas  de  simples  apostilamento  do  novo
cronograma  físico-financeiro,  acompanhado  da  respectiva  justificativa  emitida
pela Contratante através da  Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação –
SUOP no processo administrativo que deu origem a esta licitação

4.4.  A  CONTRATADA  deverá  comparecer  à  Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e
Pavimentação – SUOP, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, para assinatura do
contrato e recebimento da Ordem de Serviço competente, sob pena de incidência de
penalidade por atraso.

4.5. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviço.
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4.6.  Todo pedido de prorrogação deverá ser devidamente justificado, autuado em
processo e autorizado previamente pela autoridade competente, de acordo com o
Art. 57 § 1º, da lei 8666/93, desde que solicitado, num prazo mínimo de 15
(quinze) dias antes do término do prazo de execução ou vigência.

4.7.  Os serviços deverão ser  executados na  Av. Amazonas no bairro Cuniã, nas
dependências  do  Colégio  Padrão,  no  município  de  Porto  Velho  –  RO, conforme
especificações contidas no Anexo II deste Edital – Projeto Básico.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1.  A Comissão Permanente de Licitação de Obras considera como representante
legal da proponente, quando presente na Sessão de Abertura, aquele que estiver
munido de sua Cédula de Identidade e CPF, acompanhado de documento que comprove a
condição  de  integrante  da  Constituição  Social  ou  Procurador,  que  deverá
apresentar, além da Cédula de Identidade e CPF, o instrumento de mandato com
firma reconhecida em Cartório, ou Termo de Credenciamento através do original
assinada por um dos sócios da empresa, com cópia autenticada, no envelope n° 01 –
Documentação de Habilitação – para que conste no processo.

5.2.  A falta ou incorreção do documento de credenciamento não desqualificará a
licitante, mas impedirá o representante de se manifestar durante a reunião de
abertura dos envelopes, ou seja, a credencial não é obrigatória.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.  Poderão participar do certame de licitação quaisquer interessados que, na
fase  de  habilitação  preliminar,  comprovem  possuir  os  requisitos  mínimos  de
qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto;

6.2. As empresas devidamente cadastradas na Divisão de Cadastro de Fornecedores
da Superintendência Municipal de Licitações que apresentarem Cadastro atualizado
até a data designada para abertura da sessão, quando da abertura dos envelopes de
habilitação  (Documentação) estarão  dispensadas  da  apresentação  dos  documentos
constantes  nos  subitens:  10.3.1  a  10.3.4;  10.4.1  a  10.4.6,  deste  Edital. O
referido  cadastro  deverá  obrigatoriamente  estar  contido  no  envelope  nº  01  –
(habilitação), quando da sua abertura; 

6.3. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da proponente que
optar por prestar suas informações mediante o SICAF, será confirmada por meio de
consulta  “on  –  line”,  mediante  apresentação  do  cadastro  da  empresa  naquele
sistema,  que  deverá obrigatoriamente  estar  contido  no  envelope  nº  01  –
(habilitação), quando da abertura dos envelopes de habilitação (Documentação) e
substituirá a documentação mencionada nos subitens: 10.3.1 a 10.3.4, 10.4.1 a
10.4.6 deste Edital, sendo assegurado à licitante cadastrada no SICAF o direito
de apresentar a documentação de habilitação dentro do envelope 01 atualizada e
regularizada;

6.4. Não poderão participar desta licitação:

I. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 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, responsável técnico ou subcontratado;
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II. Empresas que estejam cumprindo penalidades de suspensão temporária ou outras
penalidades impostas por qualquer órgão do Município de Porto Velho – RO motivada
pelas hipóteses previstas no art. 88, da Lei 8.666/93;

III. As empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de
credores, dissolução;

IV. Empresas que possuam empregados na Administração Pública Direta ou Indireta,
inclusive  na  condição  de  sócio  ou  dirigente,  incluída  as  demais  vedações
previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93.

7. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
neste certame, e em conformidade com o que dispõe a Lei complementar nº 123 de 14
de dezembro de 2006 e alterações, deverão apresentar toda a documentação exigida
no item 10.4 para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, no
envelope 1 – HABILITAÇÃO, mesmo que esta apresente alguma restrição, ficando a
mesma subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente:

7.1.1.  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

7.1.2.  A não-regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item
acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato;

7.2. Dos empates:

7.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores à proposta mais bem classificada nesta Licitação;

7.2.2.  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;
b) Produzidos no País;
c) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

7.3. Havendo empates, a Comissão de Licitação procederá da seguinte forma:

7.3.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada  poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais microempresas e empresas
de pequeno porte que porventura se enquadrem na hipótese previstas no item 7.2.1
deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
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7.3.3.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item
7.2.1 será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que
primeiro poderá apresentar melhor oferta;

7.3.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 7.3.1 deste
edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta  originalmente
vencedora do certame;

7.3.5. O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a melhor proposta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.4.  Para efeitos de utilização dos benefícios de que trata este capítulo, as
licitantes deverão preencher e apresentar no ato do Credenciamento a Declaração
constante do Anexo VIII deste Edital.

8. DO DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

8.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital até o segundo
dia útil antecedente à abertura dos envelopes de habilitação, bem como poderá
suscitar eventual falha ou irregularidade que vicie esse instrumento;

8.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, desde que
protocole o seu pedido até 05 (cinco) dias úteis antecedentes à data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitação;

8.3.  O  licitante  que  protocolar  tempestivamente  a  sua  impugnação  poderá
participar  do  procedimento  licitatório  até  a  decisão  final  da  autoridade
administrativa.

9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1.  Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada em tabelionato de notas que ficará anexada
aos autos. Sendo cópias não autenticadas, exigir-se-á apresentação dos originais
para o confronto na abertura da habilitação;

9.2.  Os  documentos e propostas que deixarem de atender as disposições deste
Edital e seus anexos não serão considerados.

9.3. Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por fax, telegrama ou
outra forma de apresentação que descaracterize o sigilo de seu conteúdo.

9.4. Os documentos de habilitação e propostas apresentados fora da data e horário
limite não serão recebidos;

9.5.  Todos os documentos e elementos contidos nos envelopes 01 e envelope 02
deverão  ser  apresentados  em  envelopes  fechados,  preferencialmente  com  fita
adesiva transparente sobre o fecho e, rubricados no fecho.

9.6. No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionará:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
8

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Av. Calama, nº 2508, 
Bairro Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho – RO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH
SESSÃO DIA: 20/04/2018, ÀS 9h00min
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH
Av. Calama, nº 2508, 
Bairro Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho – RO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/SML/PVH
SESSÃO DIA: 20/04/2018, ÀS 9h00min
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

9.7.  Para  habilitação  na  presente  licitação  exigir-se-á  dos  interessados  o
cumprimento e o atendimento na íntegra e totalidade do presente edital e seus
anexos, em todas as suas cláusulas e condições, bem como a documentação relativa
à:

I – Habilitação Jurídica
II – Qualificação Econômico – Financeira
III – Regularidade Fiscal
IV – Qualificação Técnica

10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01

10.1. No ato da abertura da licitação, para as empresas que não apresentarem a
documentação de habilitação exigida ou o Certificado de Registro de Cadastro de
Fornecedores do Município, o cadastramento da empresa licitante no SICAF será
confirmado por meio de consulta  on-line.  Procedida à consulta, será impressa a
declaração demonstrativa da situação do participante, a qual deverá ser assinada
pelos  membros  da  Comissão  de  Licitação,  bem  como  por  todos  os  licitantes
presentes.  Caso  nas  Declarações  emitidas  pelo  SICAF  conste  DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA  VENCIDA,  no  todo  ou  em  parte,  a  empresa  ficará  automaticamente
inabilitada e impedida de participar da presente licitação, ressalvado o disposto
nos subitens 8.9.1 e 8.9.2 da Instrução Normativa nº 05/MARE de 21 de julho de
1995,  Ressaltando  que  somente  serão  verificados  no  SICAF  as  informações
(documentos) constantes no item 6.3 deste Edital, os demais documentos deverão,
obrigatoriamente,  constar  no  envelope  01  de  habilitação,  sob  pena  de
desclassificação.

10.2.  As firmas licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação, em
uma  via,  em  envelope  separado  da  proposta  comercial,  na  data  e  horário
estabelecidos no edital, devidamente atualizados.

10.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA

10.3.1.  Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s) gerente (s) ou diretor
(es) responsável (eis) pela assinatura do futuro contrato;

10.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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10.3.3.  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.3.4. No caso de apresentação do Contrato Social, este deverá vir acompanhado
da última alteração contratual ou o Contrato Social Consolidado;

10.3.5. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.

10.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.4.1. 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 (ALVARÁ ou FAC);

10.4.2. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

10.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

10.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal
da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

10.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais
instituídos por lei;

10.4.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade social –
INSS), dentro da validade;

10.4.7. Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante apresentação de
certidão negativa fornecida pelo órgão competente (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT),  nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.4.8.  A  licitante  que  optar  pelo  seu  domicílio,  deverá  apresentar  toda
documentação exigida nos subitens acima do mesmo domicílio. Se escolher a sua
sede, deverá apresentar todos os documentos acima exigidos referentes à sua sede.
Exceto a Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, em que constar validade tanto para a matriz quanto para as filias.

10.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.5.1. Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, com validade na
data da apresentação da proposta;

10.5.2. Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA
ou CAU com validade na data da apresentação da proposta;

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
10

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

10.5.3.  Comprovação  de  aptidão  da  empresa  para  o  desempenho  de  atividade
pertinente e compatível com o objeto da obra, através de Atestado (s) ou certidão
(s) de Execução de obra (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que tenha compatibilidade com as parcelas de maior relevância técnica
do objeto deste edital, especificadamente nas características mínimas seguintes:

a) Piso intertravado 10x20cm, na cor cinza, espessura 6cm, FCK 35Mpa, assentado
sobre colchão de areia grossa 6cm, incluso rejuntamento com areia;

10.5.3.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com  a  identificação  e  endereço  da
emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da
assinatura aposta, estando as informações ali contidas sujeitas à verificação de
sua veracidade por parte da Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH

10.5.3.2.  Apresentar,  preferencialmente,  somente  os  atestados  necessários  e
suficientes para a comprovação da qualificação técnica exigida, e indicar com
marca texto os itens que comprovarão as exigências;

10.5.4.  Comprovação da licitante de possuir em seu Quadro de Pessoal ou corpo
diretivo,  na  data  prevista  para  entrega  da  proposta,  profissional  de  nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor (es)
de Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrado no CREA ou CAU por execução de
obra  ou  serviços  de  características  semelhantes  às  do  objeto  licitado,
especificadamente as constantes nas alíneas “a”, do subitem 10.5.3;

10.5.4.1.  A  comprovação  da  licitante  de  que  o  responsável  técnico  indicado
pertence ou virá a pertencer ao quadro permanente da empresa poderá ser feita
através da declaração formal de disponibilidade (Modelo próprio da Licitante);

10.5.4.1.1. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional de que trata o subitem 10.5.4 deverão participar
da obra, objeto desta licitação, sendo admitida à substituição por profissionais
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração;

10.5.4.2. Declaração de Anuência do Profissional, através do qual o mesmo assume
a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado em nome da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser, a esta, adjudicado.

10.5.5.  Será  admitida  para  a  comprovação  de  aptidão  técnico-operacional  e
técnico-profissional  mediante  certidões  ou  atestados  de  obras  e  serviços
similares de complexidade tecnológica e/ou operacional  equivalente ou superior
àquelas definidas nas alíneas dos subitens 10.5.3 e  10.5.4, respectivamente,
documentos estes que serão apresentados por original ou cópia autenticada;

10.5.6. Declaração expressa sob as penas da Lei, de que disponibilizará todos os
equipamentos  necessários  para  a  realização  dos  serviços  objeto  desta
Concorrência;

10.5.7. Relação explicita da equipe técnica mínima, adequada e disponível para a
realização  do objeto  da licitação,  bem como  da qualificação  de cada  um dos
membros  da equipe  técnica e  sua função  durante a  execução dos  serviços que
compõem o objeto desta licitação, (Modelo Próprio da Licitante) composta de, no
mínimo:
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a) 01 (um) Engenheiro Civil, que deverá ser o profissional solicitado nos itens
10.5.1, 10.5.2, 10.5.4 e 10.5.8;

10.5.8.  Declaração fornecida pela licitante  indicando explicitamente pelo menos
um responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços. Na declaração
deverão constar os dados mínimos necessários, tais como: nome completo, número do
documento de identidade, CPF e do registro na entidade profissional competente da
região a que estiver vinculado.

10.5.9.  Declaração de que visitou os locais das obras e serviços discriminados
neste edital e seus anexos, visita esta necessária para constatar as condições de
execução  e  peculiaridades  inerentes  à  natureza  dos  trabalhos.  (Modelo  do
Licitante).

10.5.10. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo,
neste  caso,  necessário  apresentar  declaração  assumindo,  incondicionalmente  a
RESPONSABILIDADE de executar os serviços em conformidade com todas as condições e
exigências estabelecidas nesta licitação. (Modelo do Licitante).

10.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.6.1.  As empresas, deverão apresentar o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da
lei,  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  a  sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. Com base nos dados extraídos
do  balanço  será  avaliada  a  capacidade  financeira  da  empresa.  Os  balanços
apresentados poderão ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

10.6.1.1. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;

10.6.1.2.  As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar comprovante de
Registro na Junta Comercial das Demonstrações Contábeis;

10.6.1.3. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital dos
seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d)  Balancos  e  Fichas  de  lançamentos  comprobatórios  dos  assentamentos  neles
transcritos;

10.6.1.4. As exigências constantes nos subitens 10.6.1.2 e 10.6.1.3, não afastam
a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados e no prazo da Lei, observado
ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro;

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

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)
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 – publicados em Diário Oficial; ou
 – publicados em jornal de grande circulação;
 – registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
 – por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

 – por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou
em outro órgão equivalente.

10.6.1.6. As empresas enquadradas no subitem 10.6.1.5, letras “a” e “b”, deverão
observar o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.6.2.  Para  comprovar  a  boa  situação  financeira,  as  Licitantes  terão  que
apresentar  junto  com  o  Balanço  atual  e  as  Demonstrações  Contábeis,  análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

10.6.2.1. Demonstrativo da capacidade econômico – financeira através dos índices 
discriminados nas fórmulas a seguir:

LG => 1,0              SG => 1,0         LC => 1,0

LG =
AC + RLP

PC + ELP

Onde: LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP= Exigível a longo Prazo

 
     

Onde: SG = Solvência Geral
AT = Ativo total  
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

                    

Onde: LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

10.6.2.2. Deverá ser preenchido o QUADRO – DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO
– FINANCEIRA DA EMPRESA, ANEXO X deste edital, conforme subitem 10.6.2, e deverá
ser assinada pelo contador da empresa.
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10.6.2.3. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), com o resultado igual ou superior a 1 (=>1),  calculados de acordo com a
aplicação das fórmulas.

10.6.2.4. A empresa licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer
dos índices constantes no subitem 10.6.2.1 deste Edital, deverá comprovar capital
social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do montante
da contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93.

10.7.  Certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  ou  recuperação  judicial,
emitida pelo órgão competente da sede da licitante, limitada à 90 (noventa) dias
da data de emissão e em não constando data de validade no corpo do documento, a
validade será de até 60 (sessenta) dias da data de emissão.

10.8.  A documentação do  item 10, não poderá ter qualquer documento substituído
por protocolo.

10.9.  Os  documentos  necessários  à  habilitação  supramencionada  poderão  ser
apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia,  autenticada  por
Cartório  competente  ou  por  servidor  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,  ou
publicação em órgão da Imprensa Oficial;

10.10. A empresa licitante deverá apresentar Garantia no montante de 1% (um por
cento)  do  valor  global  da  contratação  estimada  em  R$  4.007.018,19  (Quatro
milhões,  sete  mil,  dezoito  reais  e  dezenove  centavos),  referente  à  sua
participação neste certame (CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/SML/PVH).

10.11.1. São modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro;
b) caução em títulos da dívida pública, devendo estes ter 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.  Não  serão  aceitos
títulos da dívida pública emitidos na primeira metade do Século XX;
c) seguro-garantia;
d) fiança bancária.

10.11.2. A empresa licitante que optar pelo recolhimento de garantia de caução em
dinheiro deverá recolher em nome do Município de Porto Velho-RO, no Banco do
Brasil, Agência nº 2757 – X, Conta-Corrente nº 8.250 – 3,  a importância de  R$
40.070,18  (quarenta  mil  setenta  reais  e  dezoito  centavos), e  apresentar
imediatamente  na  Secretaria  Municipal  de  Fazenda  –  SEMFAZ,  Departamento
Administrativo-financeiro para lançamento contábil, o respectivo comprovante do
depósito em original ou cópia autenticada, bem como apresentar comprovante de
depósito e de lançamento contábil emitido pela SEMFAZ, devidamente autenticado no
envelope nº 01 – Habilitação, sob pena de inabilitação;

10.11.3. A empresa licitante, optando pelo recolhimento das seguintes modalidades
de garantia: seguro-garantia ou fiança bancária, deverá apresentar original dos
mesmos no envelope nº 01 – Habilitação; 
 
10.11.4. No caso da empresa licitante optar pela prestação da garantia títulos da
dívida púbica, os mesmos deverão ser apresentados, obrigatoriamente no Envelope

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
14

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

nº 1 – Habilitação, através de cópia dos mesmos, e ainda do laudo de atualização
monetária do seu valor de face, bem como perícia que comprove a autenticidade do
título. Os Títulos da dívida emitidos na primeira metade do Século XX não serão
aceitos. 

10.11.5. A garantia de títulos da dívida pública ORIGINAL, deverá ser apresentada
OBRIGATORIAMENTE quando da abertura do envelope nº 01 (habilitação) a qual ficará
retida na Superintendência Municipal de Licitações, até o fim do procedimento
licitatório; 

10.11.6.  Após a conclusão do procedimento licitatório as licitantes,  exceto a
adjudicatária,  deverão  solicitar  junto  à  Superintendência  Municipal  de
Licitações/SML/PVH, mediante requerimento, a devolução da garantia prestada;

10.12.  Na hipótese da ocorrência de recursos administrativos e/ou judiciais,
obrigatoriamente, a empresa licitante deverá providenciar a revalidação do prazo
da garantia de participação prestada, sob pena de decair do direito de participar
das fases subsequentes desta licitação.

10.13. A garantia de participação de que trata o item 10.10 deste Edital, poderá
ser prestada em qualquer das modalidades previstas no subitem 10.11.1, descrito,
com validade mínima de 60 (sessenta) dias, contado de 20 de abril de 2018, data
da sessão de recepção dos envelopes de Habilitação e Proposta Comercial.

10.14. Ressalvado o disposto no subitem 15.3 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E
DA CONTRATAÇÃO deste Edital, a garantia de participação, de que trata o item
10.10, será liberada em até 5 (cinco) dias úteis depois de esgotada a fase de
habilitação para as licitantes inabilitadas, ou naquele mesmo prazo, depois de
transcorrida a adjudicação desta licitação, para as licitantes classificadas na
proposta comercial, exceto quanto à garantia da adjudicatária desta licitação, a
qual somente poderá ser liberada após a assinatura do contrato; 

10.15. Outros documentos:

10.15.1. Deverão ser apresentados ainda no envelope de Habilitação, os seguintes
documentos:

a) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:
Declaração, sob penas da lei, de que não mantém em seu quadro de pessoal menor de
18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) ano, conforme o
modelo do Anexo V deste Edital.

b)  Declaração  de  Anuência  da  Licitante,  conforme  modelo  do  Anexo  III  deste
Edital;

c) Declaração de inexistência de Fato Impeditivo da habilitação, conforme modelo
Anexo IX deste Edital;

d)  Declaração, comprometendo-se a fornecer a seus empregados, equipamentos de
proteção individual e coletiva que atendam às condições de segurança, submetendo-
os,  quando  solicitado,  à  apreciação  do  Técnico  de  Segurança  em  Medicina  do
Trabalho e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). (Modelo Próprio
do Licitante)

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
15

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

e) Modelo do Quadro Demonstrativo da Capacidade Econômico-Financeira (ANEXO X 
deste Edital);

10.16. Caso a licitante se enquadre nas condições de ME ou EPP, deverá apresentar
no envelope de habilitação a Declaração de ME’s e EPP’s, conforme modelo ANEXO
VIII deste Edital;

10.17.  Caso  a  licitante  não  atenda  às  exigências  acima  relacionadas,
automaticamente será inabilitado e devolvido o Envelope Nº 02 à mesma, mediante
protocolo.

11. DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02

11.1.1.  O Envelope número 02 – Proposta comercial, deverá conter os documentos
elencados neste item, além da proposta propriamente dita, apresentada em uma via,
redigida com clareza, em língua portuguesa, sem emendas, borrões ou ressalvas,
nem condições escritas à margem, rubricada em todas as suas folhas e assinada na
última, com a respectiva identificação do subscritor;

11.1.2. A Proposta Comercial também deverá ser apresentada em meio magnético (CD-
ROM ou Pen drive); a não apresentação do CD-ROM ou Pen drive não inabilitará a
empresa licitante, mas a mesma fica  obrigada a apresentá-lo num prazo de  24
(vinte e quatro) horas. Na proposta deverão constar:

11.1.3.  Valores  unitários  e  totais,  expressos  em  moeda  corrente  nacional,
conforme modelo, sem inclusão de expectativa inflacionária;

11.1.3.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os encargos, (sociais,
trabalhistas  e  previdenciários/acidentários)  e  tributos  incidentes  sobre  a
prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer despesas diretas e indiretas
(incluindo  transporte,  alimentação,  estadia  dos  profissionais  envolvidos  na
realização dos serviços) e demais dispêndios necessários à perfeita execução dos
serviços licitados, de tal sorte que o montante proposto será a única e completa
remuneração a ser paga pela execução completa dos serviços;

11.1.3.2.  Os  preços  ofertados,  por  força  da  legislação  vigente,  deverão
permanecer fixos e irreajustáveis, durante a vigência do instrumento de contrato
decorrente da presente licitação;

11.1.3.3.  Os  valores  unitários  constantes  da  Proposta  de  Preço  devem  ser
apresentados  de  forma  analítica,  sendo  assim  demonstrada  a  sua  composição
unitária em planilhas específicas, explicitando as incidências das leis sociais;

11.1.3.4.  O  BDI  constante  da  Proposta  de  preços  deverá  ter  sua  composição
detalhada  em  planilha  específica  onde  conste  o  detalhamento  dos  percentuais
adotados, o lucro e demais elementos necessários a sua composição;

11.1.3.4.1.  Na composição detalhada do BDI e na planilha de custo direto não
devem constar os tributos IRPJ e CSLL, sob pena de desclassificação da empresa.

11.1.4.  Prazo  de  validade  da  proposta,  não  inferior  a  60  (sessenta)  dias
corridos, contados da data da apresentação da mesma;

11.1.5. As licitantes deverão apresentar dentro do envelope de Proposta:
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11.1.5.1.  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (ANEXO  IV  deste
Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada
pelo seu representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

11.1.6.  Poderá  ser  apresentada  Carta  Proposta  Comercial,  conforme  modelo  no
constante  do  Anexo  VI deste  Edital, sendo  que a  não apresentação  deste não
motivará a desclassificação da proposta da licitante;

11.1.7.  Deverão ser informados os dados do representante legal para efeito de
formalização de contrato conforme modelo no Anexo VII deste Edital, sendo que a
não apresentação deste documento não motivará a desclassificação da proposta da
licitante;

12. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

12.1. No local, dia e hora fixados neste Edital, serão iniciados os trabalhos,
lendo o Presidente da CPL-OBRAS os objetivos da licitação;

12.2.  Em  seguida,  será  solicitada  pelo  Presidente  a  credencial  de  cada
representante legal das empresas proponentes, onde serão recebidos os Envelopes
Nº 01 e Nº 02 dos concorrentes, os quais serão rubricados pela Comissão e pelos
participantes presentes;

12.3. Encerrada a fase de credenciamento dos representantes, serão abertos pela
Comissão os Envelopes Nº 01 – HABILITAÇÃO, na presença de todos os concorrentes,
cujos  documentos  serão  examinados  e  rubricados  pela  Comissão  e  pelos
representantes, permanecendo fechados, sob guarda da Comissão, o Envelope Nº 02 –
PROPOSTA COMERCIAL, até a conclusão da fase de habilitação;

12.4.  Após  a  conclusão  da  fase  de  habilitação,  o  Presidente  da  CPL-OBRAS
prosseguirá os trabalhos com a abertura do Envelope Nº 02 — PROPOSTA COMERCIAL,
das  proponentes  habilitadas;  os  envelopes  serão  abertos,  a  seguir,  no  mesmo
local, pela Comissão de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os
proponentes de interposição de recursos ou depois de decorrido o prazo de que
trata o art. 109, inciso I, letra “a”, da Lei Federal nº 8.666/93;

12.5. Dessa reunião, será lavrada Ata Circunstanciada, na qual constarão todas as
ocorrências verificadas, fatos consignados e que exijam registro;

12.6.  As  propostas  comerciais  das  proponentes  eliminadas  serão  devolvidas
intactas aos respectivos proponentes, mediante protocolo.

13. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1.  Competirá  à  CPL-OBRAS proceder  ao  julgamento  e  à  classificação  das
propostas. No julgamento das propostas classificadas, será utilizado o critério
de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada vencedora aquela mais vantajosa para a
Administração, que atenda a todos os requisitos do Edital, ofereça o menor preço
exequível apurado, e classificando-se as demais por ordem crescente dos valores
apresentados;

13.2.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao art. 48 da Lei
8.666/93, e às condições estabelecidas neste Edital;

13.3.  Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite
estabelecido para contratação, sendo este fixado em:
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13.4.  Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite
estabelecido para contratação, sendo este fixado R$ 4.007.018,19 (Quatro milhões,
sete mil, dezoito reais e dezenove centavos).

13.5.  Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e
global,  superiores  ao  limite  máximo  estabelecido  nas  planilhas  orçamentárias
constante do Anexo II do presente edital, a título de critério de aceitabilidade
das propostas, conforme determina o inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93.

13.6.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem  preços
manifestadamente inexequíveis, assim entendidas aquelas em que o valor global
seja inferior a 70% do menor dos seguintes valores:

a) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela  Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação –
SUOP;

b) Do valor orçado pela Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP;

13.7. Serão desclassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com qualquer
exigência disposta no Edital e/ou que contenham oferta sobre as propostas de
outras licitantes;

13.8.  Serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente às
exigências deste Edital e/ou que ofereçam vantagens não previstas no Edital;

13.9.  Caso  a  Comissão  julgue  necessário,  poderá  fazer  consultas  técnicas  à
licitante, sendo tais consultas feitas por escrito, com prazo determinado para
resposta. Somente serão recebidas as respectivas respostas também por escrito,
desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da
proposta;

13.10.  A resposta da licitante não implicará, em qualquer caso, na aceitação
tácita da Administração;

13.11.  A  CPL-OBRAS/SML/PVH  poderá  suspender  a  reunião, a  fim  de  que  tenha
melhores  condições  de  analisar  os  documentos  apresentados,  marcando,  na
oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir com os interessados
para prosseguimento do procedimento licitatório;

13.12. Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão e os participantes terão que
rubricar  os  documentos  apresentados  e  os  envelopes  fechados  contendo  as
propostas, que ficarão em poder da Comissão até a ocasião da nova reunião;

13.13. O não comparecimento de qualquer das licitantes às reuniões marcadas pela
Comissão, não impedirá a realização das mesmas;

13.14. O julgamento das propostas será realizado em reunião(ões) da Comissão, que
poderá a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do
quadro de empregados da Prefeitura do Município de Porto Velho-RO, ou externo a
ela;

13.15.  É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligências destinada a esclarecer ou apresentar instrução do processo.
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13.16. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas comerciais, não
mais cabe inabilitar as licitantes por motivos relacionados no item 10, salvo em
razão de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente;

13.17. Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, seja por
Habilitação ou Proposta de Preços a Comissão Permanente de Licitação, a seu
critério, poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem
outras propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as desclassificações,
conforme art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93;

14. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

14.1.  Concluindo  o  julgamento,  as  propostas  admitidas  serão  classificadas,
atribuindo-se o primeiro lugar a que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, posicionando-
se as demais na sequência dos valores finais.

15. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

15.1.  Proclamado o resultado final da licitação, publicar-se-á o resultado e,
posteriormente, o processo será encaminhado a Procuradoria Geral do Município de
Porto  Velho-RO,  para  seu  parecer  final,  que  o  encaminhará  posteriormente  à
autoridade superior, para homologação e adjudicação;

15.2.  Após  o  julgamento  realizado  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação,  a
autoridade superior poderá:

15.2.1. Determinar a retificação de irregularidade sanável antes de homologar;

15.2.2.  Homologar  o  resultado,  conferindo  eficácia  à  Adjudicação  para  que  a
Licitante vencedora seja contratada;

15.2.3.  Anular  o  julgamento  ou  todo  o  procedimento,  se  nele  encontrar
ilegalidade;

15.2.4.  Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado;

15.3.  A empresa adjudicatária que, convocada a assinar o termo de contrato no
prazo de validade de sua proposta, vier a desistir de assinar o mesmo, além da
perda da garantia de participação poderá ser atribuída as demais penalidades
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, respeitado o direito de recurso.

15.4.  Os  atos  de  homologação  e  da  contratação  serão  publicados  na  Imprensa
Oficial.

16. DOS RECURSOS, PENALIDADE E DAS SANÇÕES

16.1. Dos Recursos:

16.1.1.  Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberá
recurso nos termos do art. 109 da Lei n0 8.666/93 e suas alterações; 

16.1.2.  O recurso deverá ser interposto mediante petição digitada e impressa,
através de processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada e subscrita
pelo  representante  legal  ou  preposto  da  recorrente,  obedecendo  aos  prazos
previstos na Lei de Licitações;
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16.1.3.  Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de
licitante e julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão
Permanente de Licitação, motivadamente e se houver interesse para a Prefeitura de
Porto Velho, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras
decisões;

16.1.4. O recurso deverá ser entregue na sala da Comissão Permanente de Licitação
e endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação;

16.2. Das Penalidades:

16.2.1. Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93,
e Lei 12.846 de 2013, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

16.2.2. P  elo atraso na execução do contrato:

16.2.2.1. multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso, que incidirá
sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);

16.2.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato:

16.2.3.1. multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global do contrato
não cumprido;

16.3. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que
a  CONTRATADA  tiver  direito,  competindo-lhe,  no  caso  de  insuficiência  ou
inexistência  de  crédito,  pagá-las  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  do
recebimento da notificação da Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação –
SUOP;

16.4. Não sendo pagas no prazo previsto no item 16.3, haverá incidência de juros
de mora, nos termos previsto no artigo 406 do Código Civil;

16.5.  A  multa  prevista  nesta  seção  não  tem  efeito  compensatório  e,
consequentemente,  o  pagamento  dela  não  exime  a  Contratada  da  reparação  de
eventuais danos que forem causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência
de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto da contratação.

16.6. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira,
para os fins da Lei 12.846/2013, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas
mencionadas no parágrafo único do art. 1o da referida lei, que atentem contra o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração
pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim
definidos:

16.7. No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
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e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ou

g)  manipular  ou  fraudar  o  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos
celebrados com a administração pública;

16.8. Das Sanções:

16.8.1. Verificada a hipótese do previsto no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e Lei
12.846/13, fica caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas
pelo adjudicatário, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

16.8.2.  As  sanções  administrativas  e  respectivas  penalidades  previstas  no
contrato são as elencadas nos artigos 86 a 88, com seus parágrafos e incisos, da
Lei n° 8.666/93 e Lei 12.846/13.

17. DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1.  A subcontratação obedecerá às disposições contidas no  item 8 do  Projeto
Básico (ANEXO II deste instrumento convocatório).

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

18.1.  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
dispositivos legais a Contratante deverá cumprir rigorosamente com a Prestação
dos Serviços solicitados pela CONTRATANTE, observando ainda, o que dispõe o item
9 do Projeto Básico (ANEXO II deste instrumento convocatório).

18.2. As obrigações da CONTRATANTE serão conforme disposições contidas no item 10
do Projeto Básico (ANEXO II deste instrumento convocatório).

19. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

19.1. No início da execução dos serviços será cobrado da CONTRATADA:

a) A ART da prestação de serviços emitida pelo CREA-RO, observado ainda as demais
disposições previstas no item 11 do Projeto Básico (Anexo II deste Edital). 

20. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

20.1.  Conforme  item  12 do  Projeto  Básico  (ANEXO  II  deste  instrumento
convocatório).

21. DO REAJUSTE DE PREÇO

21.1.  Conforme  item  13 do  Projeto  Básico  (ANEXO  II  deste  instrumento
convocatório). 

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1.  Conforme item  14  do  Projeto  Básico  (ANEXO  II  deste  instrumento
convocatório).

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
21

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

23. DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1.  No  ato  da  assinatura  do  contrato,  objeto  desta  licitação,  a  empresa
vencedora deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela
adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da
Lei 8.666/93;

23.2.  Se  a  opção  de  garantia  recair  em  caução  em  dinheiro,  seu  valor  será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250 – 3,
devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente na Secretaria
Municipal da Fazenda – SEMFAZ, no Departamento Administrativo-financeiro, para
lançamento contábil, o respectivo comprovante do depósito em original ou cópia
autenticada;

23.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta
deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao
prazo de execução do contrato, a cláusula de atualização financeira, bem como as
cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

23.4.  A  fiança  bancária  deverá  ser  emitida  por  estabelecimento  sediado  ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro contrato em
pelo menos 30 (trinta) dias.

23.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter
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, não
sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX;

23.6.  Se,  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  do  contrato,  a
Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou
substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

23.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos
danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades
aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais.

23.8.  Uma vez  aplicada multa  à Contratada,  e realizado  o desconto  do valor
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada
para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

23.9. No caso de rescisão do contrato determinado por ato unilateral e escrito da
Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.
8.666/93  (incisos  XII  e  XVII  havendo  culpa  da  Contratada),  a  garantia  será
executada  para  ressarcimento  da  Contratante  e  dos  valores  das  multas  e
indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei n.
8.666/93.

23.10.  Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos pela execução do contrato
até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93).

23.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada
ou restituída após a execução do contrato, conforme disposto no § 4º do art. 56
c/c  §  3º  do  art.  40  da  Lei  8.666/93,  devendo  o  representante  da  empresa
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Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria Municipal da Fazenda –
SEMFAZ no Departamento Administrativo-financeiro;

23.12.  A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à
época da solicitação.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1.  As  despesas  de  elaboração  das  propostas  para  esta  licitação  serão  de
exclusiva  responsabilidade  da  licitante,  não  lhe  sendo  assegurado  reclamar
qualquer indenização em desfavor da Contratante pelas despesas assim praticadas;

24.2.  A  presente  licitação  não  prevê  o  pagamento  antecipado  de  despesas  de
qualquer natureza a título de instalação e mobilização dos serviços.

24.3.  A  adjudicatária  deverá  assinar  o  contrato,  cujas  cláusulas  acham-se
deferidas na minuta contratual –  Anexo XI do presente Edital, no prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar da data de convocação para assinatura.

25. DO FORO

25.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir quaisquer
dúvidas referentes à licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho, 19 de março de 2018

César Augusto Wanderley Oliveira
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH
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ANEXO I

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA REFERENTE CONCORRÊNCIA Nº:____/2018/PREFEITURA DE PORTO VELHO
Valor Total da Proposta: R$_________________(_____________________) 
Validade da Proposta: ___/___/_____  (não inferior a 60 sessenta dias).
CNPJ: ________________Razão Social:_______________
Endereço Completo com CEP:_______________
E-mail______________________
Telefone(s): ( )                  Fax: ( ) 
Banco:___________ Agência:_________ Conta-Corrente: __________
Responsável legal para assinatura do contrato/instrumento equivalente: 

OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO (VILA OLIMPICA)
BAIRRO: CUNIÃ
LOCAL: AV. AMAZONAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$ )

 VALOR TOTAL
(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Administração Local da Obra unid  1,00 

SUBTOTAL DO ITEM
1.0

 SUB- TOTAL 

 BDI 

 TOTAL COM BDI  

OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO (VILA OLIMPICA)
BAIRRO: CUNIÃ
LOCAL: AV. AMAZONAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$ )

 VALOR TOTAL
(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
PCMAT  (Progr.de  Condições  e  Meio  Ambiente  de
Trabalho na Ind. da Const. Civil)

unid
 1,00 

1.2
PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional)

unid
 1,00 

1.3
Limpeza  mecanizada  de  terreno  com  remoção  de
camada vegetal, utilizando retroescavadeira

m²
 11.001,98

1.4
Capina e limpeza manual de terreno com pequenos
arbustos

m²
 2.750,50 

1.5
Barracões  (Depósito,  Escritório  e  A.  de
Vivência)

m²
 38,00 
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1.6
Ligações provisórias água/esg cant obra c/escav
excl reparo

unid
 1,00 

1.7
Instalação/Ligação  provisória  elétrica  baixa
tensão p/ cant obra

unid
 1,00 

1.8 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m²  6,00 
1.9 Retirada de paralelepipedo m²  1.063,79 

1.10 Retirada de calçada de passeio e meio fio m³  14,73 

1.11 Retirada de canteiro de paisagismo m³  42,73 

1.12
Retirada  de  fossa  existente  da  arquibancada
utilizando retroescavedeira para remoção m³

 37,67 

1.13
Retirada  de  tubulação  hidrossanitaria  (água)
aparente com conexões DIN ½'' á DIN 2'' (Bloco
Administrativo)

m  103,90 

1.14
Demolição  de  concreto  simples  (Acessibilidade
calçada)

m³
 31,39 

1.15

Material  para  recicladora  de  resíduos  da
construção civil - Material tipo A (Concreto,
alvenaria,  produtos  
cerâmicos, argamassa, areia, pedra,  cimento e
cal.) m³

 2.645,27 

1.16

Material  para  recicladora  de  resíduos  da
construção  civil  -  Material  tipo  B  (madeira,
plástico,  papéis,  papelões,  metais,  
vidros, ferro e lata.) m³

 12,99 

1.17

Carga  e  descarga  mecânica  de  solo  utilizando
caminhão  basculante  5,0  m³/11T  e  pá
carregadeira sobre pneus 105 HP - cap 1,72 m³
(bota-fora) - Material tipo A m³

 2.645,27 

1.18

Carga  e  descarga  mecânica  de  solo  utilizando
caminhão  basculante  5,0  m³/11T  e  pá
carregadeira sobre pneus 105 HP - cap 1,72 m³
(bota-fora) - Material tipo B m³

 12,99 

1.19
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em
via urbana pavimentada, DMT até 30 km ( Bota
fora recicladora = 12 Km) - Material tipo A

m³ x km

 31.743,24

1.20
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em
via urbana pavimentada, DMT até 30 km ( Bota
fora recicladora = 12 Km) - Material tipo B

m³ x km

 155,88 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
1.0

2.0 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS

2.1

Retirada  e  Reposicionamento  de  calhas  da
cobertura para correção de locação

m 132,26

2.2

Recuperação  das  esquadrias  metalicas  "Janelas
Maxin-Ar" – incluso: retirada da esquadria para
lixamento ajustes e recolocação

m²

92,03 
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2.3

Retirada  e  recolocação  de  telhas  onduladas
(para serviços de emboço na platibanda)

m²
132,26

2.4
Limpeza de superficie com jato de alta pressão
de ar e água

m²
331,07

SUBTOTAL 
DO ITEM 
2.0

3.0 INSTALAÇÕES DE TUBOS DE AGUA – BLOCO ADM

3.1

Escavação manual de valas em terra compactada,
prof. Até 1,00 m

m³  0,43 

3.2
Reaterro   manual  de  valas  com  compactação
mecanizada. m³  0,52 

3.3

Concreto  magro  para  lastro,  traço  1:4,5:4,5
(cimento/areia  média/brita  1)  -  preparo
mecânico com betoneira 400 litros (enchimento
piso demolido escavado)

m³  0,02 

3.4
Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com
diametros menores ou iguais a 50 mm. m  83,71 

3.5
Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa
até 50 mm m  83,71 

3.6

(  Composição  representativa)  do  serviço  de
instalação de tubos e PVC, soldável, água fria,
DN 25mm ( instalado em ramal, sub-ramal, ramal
de distribuição ou prumada), incluso conexões,
cortes e fixação  para prédios. m  79,92 

3.7

(Composição  representativa)  do  serviço  de
instalação de tubos de PVC, soldável, água fria
,  DN  50mm  (  instalado  em  ramal,  sub-ramal,
ramal  de  distribuição  ou  prumada),  incluso
conexões, cortes e fixação para prédios. m  82,21 

3.8

Registro  de  gaveta  bruto,  latão,  roscavel,
3/4'',  com  acabamento  e  canopla  cromados   -
Fornecimento e instalação em ramal de água

unid

 9,00 

3.9

Resgistro  de  gaveta  bruto,  latão  roscável,
1.1/2",  com  acabamento  e  canopla  cromados,
instalado em reservação de água de edificação
que possua reservatório de fibra/fibrocimento -
Fornecimento e instalação

unid

 1,00 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
3.0

4.0 HIDROSSANITÁRIO - CAMPO E VESTIÁRIO

4.1

Tanque  séptico  DIM  INT  (2,30x4,15x2,10m)  e
chaminés  (x2)  DIM  INT  (0,80x0,80x0,48m)  –
Profundidade de escavação geral 2,60x4,45x2,88m
em  concreto  armado,  incluso  escavação  e
reaterro – Material e mão de obra

unid

 1,00 
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4.2

Filtro Anaeróbico DIM INT (3,60x3,60x2,10m) e
chaminé  (0,80x0,80x0,48m)  –  Profundidade  de
escavação  geral  3,90x3,90x2,88m  em  concreto
armado, incluso escavação e reaterro – Material
e mão de obra

unid

 1,00 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
4.0

5.0 HIDROSSANITÁRIO – BLOCO ADMINISTRATIVO

5.1

Tanque  séptico  DIM  EXT  (2,30x3,30x1,80m)  e
chaminé  (0,80x0,80x1,15m)  –  Profundidade  de
escavação  geral  3,60x2,60x3,40m  em  concreto
armado, incluso escavação e reaterro – Material
e mão de obra

unid

 1,00 

5.2

Filtro Anaeróbico DIM INT (2,55x2,55x1,80m) e
chaminé  (0,80x0,80x0,23m)  –  Profundidade  de
escavação  geral  2,70x2,70x2,68m  em  concreto
armado, incluso escavação e reaterro – Material
e mão de obra

unid

 1,00 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
5.0

 SUB- TOTAL 

 BDI 22,88%

 TOTAL COM BDI  

OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO (VILA OLIMPICA)
BAIRRO: CUNIÃ
LOCAL: AV. AMAZONAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

1.0 PAVIMENTAÇÃO

1.1

1.1.1

Regularização da área de pista – Consiste em:
acerto e verificação do nivelamento da área

m² 3.763,17 

1.1.2

Piso  intertravado  10x20cm,  na  cor  cinza,
espessura  6cm  FCK  35MPa,  assentado  sobre
colchão  de  areia  grossa  6cm,  incluso
rejuntamento com areia m² 3.311,17

1.1.3

Piso intertravado 10x20cm, pigmentado na cor
terra cota, espessura 6cm FCK 35MPa, assentado
sobre  colchão  de  areia  grossa  6cm,  incluso
rejuntamento com areia m² 238,88

1.1.4

Piso intertravado 10x20cm, pigmentado na cor
amarela,  espessura  6cm  FCK  35MPa,  assentado
sobre  colchão  de  areia  grossa  6cm,  incluso
rejuntamento com areia m² 213,12
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1.1.5

Piso  em  concreto  da  calçada  20  Mpa  preparo
mecânico,  espessura  7cm,  incluso  junta  de
dilatação em madeira m² 34,36

1.1.6
Paginação  em  areia  média,espessura  5  cm  –
fornecimento e mão de obra m² 2.128,85 

1.1.7

Meio-fio  (guia)  de  concreto  pré-moldado,
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face
inferior x altura x comprimento), rejuntado c/
argamassa  1:4  cimento:areia,  incluindo
escavação e reaterro

m 979,80
1.2 COMUNICAÇÃO VISUAL

1.2.1
Pintura  acrilica  para  sinalização  horizontal
em piso m² 64,08

SUBTOTAL 
DO ITEM 
1.0

2.0 URBANIZAÇÃO

2.1 Plantio de grama esmeralda em rolo m² 7.514,10

2.2

Banco de concreto armado Fck 20 Mpa aparente,
larg.50 cm comprimento 2,4 m e espessura 10 cm unid 32,00

SUBTOTAL 
DO ITEM 
2.0

3.0 ACESSIBILIDADE

3.1 Piso Podotátil de Alerta/Direcional m² 159,36 

3.2
Concreto  não  estrutural,  consumo  210  kg/m³,
preparo com betoneira, sem lançamento m³ 4,78 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
3.0

4.0 RESERVATÓRIO ELEVADO – BLOCO ADMINISTRATIVO

4.1 FUNDAÇÃO

4.1.1
Escavação mecanizada de material 1ª categoria,
proveniente de corte de subleito ( com trator
de esteiras) m³ 4,69 

4.1.2 Escavação manual de vala material 1A categoria m³ 1,19 

4.1.3
Reaterro  e  compactação  mecanica  de  vala  com
compactador manual tipo soquete vibratório

m³ 3,75 

4.1.4
Concreto  magro  para  lastro,  traço  1:4,5:4,5
(cimento/areia  média/brita  1)  -  preparo
mecânico com betoneira 400 litros m³ 0,11 

4.1.5
Armação de aço CA-60 diametro 3,4 á 6,0 mm –
Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação  (com  perda
10%) kg 18,80 

4.1.6
Armação de aço CA-50 diametro 6,3 á 12,5 mm –
Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação  (com  perda
10%) kg 136,40 

4.1.7 Forma  tábua  p/  concreto  em  fundação  c/
reaproveitamento 5x. m² 4,50 
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4.1.8
Concreto  fck=20Mpa,  traço  1:2,7:3
(cimento/areia  média/  brita  1  )  -  Preparo
mecânico com betoneira 400 litros. m³ 1,19 

4.1.9
Concreto  fck=  30  Mpa,  traço  1:2,1:2,5
(cimento/areia  média/  brita  1)  -  Preparo
mecânico com betoneira 400 litros m³ 1,69 

4.1.10
Lançamento/aplicação  manual  de  concreto  em
fundações m³ 2,88 

4.2 ESTRUTURA METÁLICA

4.2.1 Reservatório  elevado  20  m³  em  estrutura
metálica - fornecimento e instalação unid 1,00 

4.3 TRANSPORTE DE BOTA FORA

4.3.1

Carga e descarga mecânica utilizando caminhão
basculante e pá carregadeira sobre pneus * 105
HP * CAP. 1,72m³ m³ 3,60 

4.3.2

Transporte com caminhão basculante de 14 m³,
em  via  urbana  pavimentada,  DMT  até  30  km
( Bota fora recicladora 12 km)

m³ x km 43,20 

4.3.3

Material  para  recicladora  de  resíduos  da
construção civil - Material tipo A (Concreto,
alvenaria,  produtos  
cerâmicos, argamassa, areia, pedra,  cimento e
cal.) m³ 3,60 

TOTAL DO ITEM 4.0

5.0 RESERVATÓRIO ENTERRADO – BLOCO ADMINISTRATIVO

5.1 INFRA ESTRUTURA

5.1.1

Escavação  mecânica  de  vala  não  escorada  em
material de 1A categoria com profundidade de
1,5M até 3,0 M de com retroescavadeira 75 HP ,
sem esgotamento m³ 50,38 

5.1.2 Escavação manual de vala material 1A categoria m³ 5,60 

5.1.3

Acerto  e  nivelamento  do  fundo  da  vala  do
reservatorio enterrado

m² 31,20 

5.1.4 Lastro de brita n°1 e=5cm m³ 1,43 

5.1.5

Berço de cascalho e=10cm, com compactação com
placa vibratória - Fornecimento e Mão de Obra

m² 31,20 

5.1.6 Aterro com areia com adensamento hidráulico m³ 32,81 

5.1.7

Concreto  fck=15  Mpa,  traço  1:3,4:3,5
(cimento/areia  média/  brita  1  )  -  Preparo
mecânico  com  betoneira  400  litros  -  para
ancoragem central m³ 4,40 

5.1.8
Fornecimento/Instalação  Lona  plastica  preta,
para impermeabilização e= 150 micras m² 31,20 

5.1.9
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-
138, Aço CA-60, 4,2 mm, malha 10x10cm m² 31,20 

5.1.10

Concreto  fck=20Mpa,  traço  1:2,7:3
(cimento/areia  média/  brita  1  )  -  Preparo
mecânico  com  betoneira  400  litros.  (  para
calçada e=7cm sobre reservatório) m³ 4,01 

5.1.11
Lançamento/aplicação  manual  de  concreto  em
fundações m³ 8,41 
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5.2 CISTERNA DE POLIETILENO

5.2.1
Cisterna de polietileno horizontal enterrada -
5000 Litros - Incluso Fornecimento e colocação
com utilização de retroescavadeira

unid

2,00 

5.3 TRANSPORTE DE BOTA FORA

5.3.1

Carga e descarga mecânica utilizando caminhão
basculante e pá carregadeira sobre pneus * 105
HP * CAP. 1,72m³ m³ 74,99 

5.3.2

Transporte com caminhão basculante de 14 m³,
em  via  urbana  pavimentada,  DMT  até  30  km
( Bota fora recicladora xxxx)

m³xKm 899,88 

5.3.3

Material  para  recicladora  de  resíduos  da
construção civil - Material tipo A (Concreto,
alvenaria,  produtos  
cerâmicos, argamassa, areia, pedra,  cimento e
cal.) m³ 74,99 

TOTAL DO ITEM 5.0

6.0 CASA DE ABRIGO DA B.R – BLOCO ADMINISTRATIVO

6.1 INFRA ESTRUTURA

6.1.1 Escavação manual de vala material 1A categoria m³ 0,09 

6.1.2
Forma tábua para concreto – reaproveitamento
x10 m² 10,20 

6.1.3

Armação de aço CA-60 diametro 3,4 á 6,0 mm –
Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação  (com  perda
10%) kg 15,70 

6.1.4

Armação de aço CA-50 diametro 6,3 á 12,5 mm –
Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação  (com  perda
10%) kg 51,53 

6.1.5

Concreto  magro  para  lastro,  traço  1:4,5:4,5
(cimento/areia  média/brita  1)  -  preparo
mecânico com betoneira 400 litros m³ 0,0045 

6.1.6

Concreto  fck=25Mpa,  traço  1:2,3:2,7
(cimento/areia  média/brita  1)  -  Preparo
mecânico com betoneira 400 litros m³ 0,63 

6.1.7
Lançamento/aplicação  manual  de  concreto  em
fundações m³ 0,63 

6.2 PAREDES

6.2.1 Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm
1/2  vez  (espessura  10cm),  assentado  com
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 20,93 

6.2.2

Chaspico  aplicado  somente  em  estrutura  de
concreto em alvenarias internas, com colher de
pedreiro.  Argamassa  1:3  com  preparo  em
betoneira 400L m² 41,86 

6.2.3 Reboco  paulista  (Emboco  e=1,5cm  mais  Reboco
e=0,5cm) para paredes m² 41,86 

6.2.4 Cobogo ceramico (vazado) 9x20x20 cm, assentado
com argamassa traco 1:4 de cimento e areia m² 0,60 

6.3 COBERTURA
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6.3.1
Estrutura  em  madeira  aparelhada,  para  telha
estrutural de fibrocimento ancorada em laje ou
parede m² 5,04 

6.3.2

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada,
esp=6mm, com cumeeira universa e acessórios de
fixação. Excluindo madeiramento

m² 5,04 

6.4 PISO

6.4.1
Concreto  não  estrutral,  consumo  150  Kg/m³,
preparo com betoneira, sem lançamento m³ 0,23 

6.4.2
Lançamento/aplicação  manual  de  concreto  em
fundações m³ 0,23 

6.5 ESQUADRIA

6.5.1
Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com
guarnição m² 2,34 

6.6 PINTURA

6.6.1
Aplicação  de  fundo  selador  Acrílico  em
paredes, uma demão m² 41,86 

6.6.2 Aplicação  manual  de  pintura  com  tinta  látex
Acrílica em paredes, duas demão m² 41,86 

TOTAL DO ITEM 6.0

7.0 CASA DE ABRIGO DA B.R – BLOCO ARQUIBANCADA

7.1 INFRA ESTRUTURA

7.1.1 Escavação manual de vala material 1A categoria m³ 0,09 

7.1.2
Forma tábua para concreto – reaproveitamento
x10 m² 10,20 

7.1.3

Armação de aço CA-60 diametro 3,4 á 6,0 mm –
Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação  (com  perda
10%) kg 15,70 

7.1.4

Armação de aço CA-50 diametro 6,3 á 12,5 mm –
Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação  (com  perda
10%) kg 51,53 

7.1.5

Concreto  magro  para  lastro,  traço  1:4,5:4,5
(cimento/areia  média/brita  1)  -  preparo
mecânico com betoneira 400 litros m³ 0,0045 

7.1.6

Concreto  fck=25Mpa,  traço  1:2,3:2,7
(cimento/areia  média/brita  1)  -  Preparo
mecânico com betoneira 400 litros m³ 0,63 

7.1.7
Lançamento/aplicação  manual  de  concreto  em
fundações m³ 0,63 

7.2 PAREDES

7.2.1 Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm
1/2  vez  (espessura  10cm),  assentado  com
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 19,60 

7.2.2

Chapisco  aplicado  somente  em  estrutura  de
concreto em alvenarias internas, com colher de
pedreiro.  Argamassa  1:3  com  preparo  em
betoneira 400L m² 39,20 

7.2.3 Reboco  paulista  (Emboco  e=1,5cm  mais  Reboco
e=0,5cm) para paredes m² 39,20 

7.2.4 Cobogo ceramico (vazado) 9x20x20 cm, assentado
com argamassa traco 1:4 de cimento e areia m² 0,60 
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7.3 COBERTURA

7.3.1
Estrutura  em  madeira  aparelhada,  para  telha
estrutural de fibrocimento ancorada em laje ou
parede m² 5,04 

7.3.2

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada,
esp=6mm, com cumeeira universa e acessórios de
fixação. Excluindo madeiramento

m² 5,04 

7.4 PISO

7.4.1
Concreto  não  estrutral,  consumo  150  Kg/m³,
preparo com betoneira, sem lançamento m³ 0,23 

7.4.2
Lançamento/aplicação  manual  de  concreto  em
fundações m³ 0,23 

7.5 ESQUADRIA

7.5.1
Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com
guarnição m² 2,34 

7.6 PINTURA

7.6.1
Aplicação  de  fundo  selador  Acrílico  em
paredes, uma demão m² 39,20 

7.6.2 Aplicação  manual  de  pintura  com  tinta  látex
Acrílica em paredes, duas demão m² 39,20 

TOTAL DO ITEM 7.0

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 TUBOS DE PVC

8.1.1

Retirada,  limpeza  e  reassentamento  de
paralelepipedo  sobre  colchão  de  pó  de  pedra
esp.  10  cm  Considerando  aproveitamento  do
paralelepipedo m² 4,63 

8.1.2

Escavação manual de valas em terra compactada,
prof. Até 1,00 m

m³ 46,81 

8.1.3

Reaterro  e  compactação  mecanica  de  vala  com
compactador manual tipo soquete vibratório

m³ 38,65 

8.1.4
Tubo  de  PVC  soldavel  agua  fria  25  mm,
inclusive fornecimento e instalação m 19,80 

8.1.5
Tubo  de  PVC  soldavel  agua  fria  32  mm,
inclusive fornecimento e instalação m 54,96 

8.1.6
Tubo  de  PVC  soldavel  agua  fria  50  mm,
inclusive fornecimento e instalação m 1.040,12 

8.1.7
Tubo de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm,
fornecimento e instalação m 4,00 

8.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS

8.2.1
Torneira  plástica  ½  (20mm)  com  bica  para
mangueira – Fornecimento e instalação unid 18,00 

8.2.2

Proteção da torneira plástica com tubo de PVC
100mm  recheada  com  argamassa  traço  1:4
(cimento e areia) unid 18,00 

8.2.3
Torneira  de  bóia  real,  roscável  3/4"  -
Fornecida e instalada em reservação de água unid 4,00 
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8.2.4
Chave de bóia automática superior 10A/250V – 
Fornecimento e instalação unid 4,00 

8.2.5

Registro de gaveta bruto, latão roscável, 2",
em reservação de água de edificação que possua
reservatório  de  fibra/fibracimento  -
Fornecimento e instalação unid 8,00 

8.2.6

Registro  de  gaveta  bruto,  latão,  roscável,
1.1/4",  instalado  em  reservação  de
fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação unid 12,00 

8.2.7
Válvula de pé de crivo bronze  1 ¼'' (32mm) – 
Fornecimento e instalação unid 4,00 

8.2.8
Válvula de retenção vertical 1 ¼'' (32mm) – 
Fornecimento e instalação unid 2,00 

8.2.9
Caixa de passagem 40x40x50cm fundo brita com 
tampa unid 4,00 

TOTAL DO ITEM 8.0

9.0 ELÉTRICA

9.1 ELÉTRICA

9.1.1 Escavação manual de vala material 1A categoria m³ 62,70 

9.1.2 Reaterro de vala com compactação manual m³ 62,70 

9.1.3
Caixa  de  passagem  30x30x40cm  fundo  de  brita
com tampa unid 19,00

9.1.4

Caixa de passagem em alvenaria com tampa em
concreto armado - (40,00x40,00x40,00)cm unid 4,00

9.1.5
Caixa  de  passagem  50x50x40cm  fundo  de  brita
com tampa unid 6,00

9.1.6
Caixa  de  passagem  80x80x62cm  fundo  de  brita
com tampa unid 3,00

9.1.7

Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  25mm
(3/4''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação m 48,00

9.1.8

Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  60mm
(2''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação m 12,00

9.1.9
Cabo  flexível  PP  cobre  0,6/1kV  3x2,5mm²  –
Fornecimento e instalação m 90,00

9.1.10
Cabo  flexível  PP  cobre  0,6/1kV  3x4  mm²  –
Fornecimento e instalação m 65,00

9.1.11
Cabo  flexível  PP  cobre  0,6/1kV  3x6  mm²  –
Fornecimento e instalação m 229,00

9.1.12
Cabo  flexível  PP  cobre  0,6/1kV  3x10  mm²  –
Fornecimento e instalação m 78,00

9.1.13
Cabo  flexível  PP  cobre  0,6/1kV  3x16  mm²  –
Fornecimento e instalação m 326,00

9.1.14
Cabo  flexível  PP  cobre  0,6/1kV  3x25  mm²  –
Fornecimento e instalação m 70,00

9.1.15
Cabo flexível PP cobre 0,6/1kV 3x50 mm² – 
Fornecimento e instalação m 155,00
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9.1.16
Cabo  flexível  PP  cobre  0,6/1kV  3x95  mm²  –
Fornecimento e instalação m 85,00

9.1.17
Cabo  cobre  isolado  para  0,6/1kV  185  mm²  –
Fornecimento e instalação m 60,00

9.1.18
Cabo  cobre  isolado  para  0,6/1kV  400  mm²  –
Fornecimento e instalação m 180,00

9.1.19
Cabo  de  cobre  nu  16mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 218,00

9.1.20
Cabo  de  cobre  nu  25mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 218,00

9.1.21
Cabo  de  cobre  nu  50mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 145,00

9.1.22
Poste  duplo  T  11m  200kgf  –  Fornecimento  e
instalação unid 6,00

9.1.23

Refletor retangular fechado com lampada vapor
metálico 400W unid 24,00

9.1.24

Assentam./Fornecimeno de conjunto de projetor
retangular  fechado,  com  lâmpadas  vapor
metálico  250W  e  reatores  alto  fator  de
potencia e ignitor unid 6,00

9.1.25

Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema
(americano)  10  á  50A  240V,  fornecimento  e
instalação unid 6,00

9.1.26
Disjuntor  termomagnético  tripolar  em  caixa
moldada 300A unid 4,00

9.1.27
Disjuntor bipolar termomagnético - norma DIN
20A unid 1,00

9.1.28 Disjuntor bipolar termomagnético - 400 A unid 1,00

9.1.29
Fornec./Instalação  DPS  -  Dispositivo  de
proteção contra surto 175V - 40kA unid 4,00

9.1.30
Poste em concreto armado DT 11 - 200kgf, com
cruzeta de concreto unid 6,00

9.1.31

Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 40mm (1
1/4''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m
241,00

9.1.32

Refletor retangular fechado com lampada vapor 
metálico 400W unid 6,00

9.1.33

Quadro  de  distribuição  para  QGBT  disjuntor
geral   tripolar,  400A,  até  32  saídas  com
barramento   -  ref.:  cemar,  general  eletric,
moratori ou equivalente unid 1,00

9.1.34

Projetor  retangular  PL-2000  tecnowatt,  com
refletor martelado de facho aberto com reator
e lâmpada vapor metálico de 1000 W

unid 24,00

9.1.35

Instalação/Fornecimento de Quadro de Proteção
e Comando para iluminação do campo, quadra e
postes 3 pétalas trifásico 100A unid 1,00

9.1.36
Instalação/Fornecimento de Quadro de Proteção
e Comando para motor-bomba d'água unid 1,00

9.1.37

Eletroduto de pvc rígido roscável DN 75mm (2
1/2"),  inclusive  conexões,  fornecimento  e
instalação m 110,00
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9.1.38

Montagem de subestação rebaixadora de energia,
aérea e ao tempo em poste duplo T, trifásica
de  150  kVA  de  potência;  tensão  de  entrada
13,8kV  e  saída  220/127V  -  60Hz;  malha  de
aterramento; ramal de ligação aéreo em M.T.,
incluindo  elaboração  de  projeto  executivo,
aprovação na concessionária unid 1,00

9.2 SPDA RESERVATÓRIO ELEVADO

9.2.1
Cabo  de  cobre  nú  35mm²  –  Fornecimento  e
instalação unid 34,00

9.2.2

Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  60mm
(2''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação m 6,00

9.2.3

Fornec./Instalação de haste alta camada cobre
copperweld  (254  microns)  5/8"  2,40  m  para
pára-ráio unid 4,00

9.2.4

Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores –
50,00 mm² – Fornecimento e instalação

m
20,00

9.2.5
Base  para  mastro  de  pára-raios  diâmetro
nominal 2" unid 1,00

9.2.6
Captor tipo franklin 3 pontas em latão cromado
com duas descidas unid 1,00

9.2.7 Mastro, Ø=1 1/2", para pára-ráio, h=3,00m unid 1,00

9.2.8 Mastro, Ø=2", para pára-ráio, h=3,00m unid 1,00

9.2.9

Aparelho sinalizador de saída de garagem, com
célula  fotoelétrica  -  Fornecimento  e
instalação unid 1,00

9.2.10 Conector de medição unid 1,00

9.2.11 Caixa de medição suspensa unid 1,00

9.2.12

Fornecimento, montagem e instalação de Quadro
de Comando de Bombas d'água da cisterna, com
opção Manual/Automática; proteção de surto e
proteção contra falta de fase e sobrecargas. unid 1,00

TOTAL DO ITEM 9.0

10.0 OUTROS

10.1 PINTURA MURO E GRADIL PERIMETRAL

10.1.1

Aplicação  de  fundo  selador  látex  PVA  em
paredes, uma demãos m² 915,98 

10.1.2

Aplicação  manual  de  pintura  (externa)  com
tinta látex acrilico em paredes, duas demãos m² 915,98 

10.1.3

Pintura  esmalte  brilhante  (  2  demãos)  sobre
superfície  metálica,  inclusive  proteção  com
zarcão ( 1 demão) m² 598,13 

10.2 PORTÃO DE ACESSO LATERAL

10.2.1
Portão de ferro em chapa de aço galvanizada
plana 14 GSG m² 16,94 

10.2.2

Portão em tela arame galvanizado N. 12 malha
2''  e moldura em tubos de aço com duas folhas
de abrir, incluso ferragens m² 18,00 
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10.2.3

Pintura  esmalte  brilhante  (  2  demãos)  sobre
superfície  metálica,  inclusive  proteção  com
zarcão ( 1 demão) m² 34,94 

10.3 RESERVATÓRIO ELEVADO – CONCRETO

10.3.1
Aplicação  de  fundo  selador  Acrílico  em
paredes, uma demão m² 178,03 

10.3.2 Aplicação  manual  de  pintura  com  tinta  látex
Acrílica em paredes, duas demão m² 178,03 

10.3.3

Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado
1 ½'' 5 degraus

m
10,00 

10.3.4

Porta de madeira para pintura, semi-oca, leve
ou média, 70x210x3,50cm, incluso dobradiças –
Fornecimento e instalação

unid 1,00 

TOTAL DO ITEM 10.0

SUB- TOTAL 

BDI 

TOTAL COM BDI  

OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO (VILA OLIMPICA)
BAIRRO: CUNIÃ
LOCAL: AV. AMAZONAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

UNID QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$ )

 VALOR TOTAL
(R$)

1.0 PAREDES E PAINÉIS

1.1 ESQUADRIA METÁLICA
1.1.1 Janela Maxim-ar sem vidro e sem pintura m² 39,08

1.1.2
Porta  de  aço  chapa  24,  de  enrolar,  vazada
tijolinho  ou  equivalente  com  retangulo  ou
circulo, acabamento galvanizado natural

m²

7,80

1.1.3
Corrimão  em  tubo  aço  galvanizado  3/4''  com
braçadeira

m
17,09

1.2 ESQUADRIA DE MADEIRA

1.2.1

Kit de porta madeira para pintura, semi-oca
(leve  ou  média),  padrão  popular,  90x210cm,
espessura 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,
montagem  e  instalação  do  batente,  fechadura
com  execução  de  furo  –  fornecimento  e
instalação

conj

9,00

1.2.2

Kit de porta madeira para pintura, semi-oca
(leve  ou  média),  padrão  popular,  80x210cm,
espessura 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,
montagem  e  instalação  do  batente,  fechadura
com  execução  de  furo  –  fornecimento  e
instalação

conj

5,00
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1.2.3

Porta de madeira para banheiro, em chapa de
madeira  compensada,  revestida  com  lamina
texturizado,  60x160cm,  incluso  marco  e
dobradiças

unid

9,00

1.2.4

Porta de madeira para banheiro, em chapa de
madeira  compensada,  revestida  com  lamina
texturizado,  90x160cm,  incluso  marco  e
dobradiças

unid

4,00

1.2.5
Tarjeta  tipo:  Livre/Ocupado  para  porta  de
banheiro

conj
13,00

1.2.6 Porta  de  madeira  almofadada  semioca  1A,
160x210x3cm, duas folhas, incluso aduela 1A,
alizar 1A e dobradiças com anéis

unid

3,00

1.3 VIDROS

1.3.1
Vidro temperado incolor esp. = 10mm colocado 
excl.ferragens (Portas)

m²
26,64

1.3.2
Vidro temperado colorido esp. = 8mm colocado 
excl.ferragens (Janela)

m²
3,38

1.3.3
Vidro liso incolor e = 3,0mm colocado em 
esquadrias

m²
119,93

TOTAL DO ITEM 1.0

2.0 COBERTURA E PROJEÇÕES

2.1 Rufo em chapa galvanizada n° 24 L = 25cm m 205,52

TOTAL DO ITEM 2.0

3.0 REVESTIMENTOS

3.1 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

3.1.1

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de
concreto  como  em  alvenaria  de  paredes
internas,  com  colher  de  pedreiro.  Argamassa
traço 1:3 – preparo manual

m²

131,64

3.1.2 Reboco  paulista  (Emboco  e=1,5cm  mais  Reboco
e=0,5cm) para paredes

m²
131,64

3.1.3

Chapisco  aplicado  no  teto,  com  rolo  para
textura  acrilica,  argamassa  traço  1:4  e
emulsão  polimérica  (adesivo)  com  preparo
manual

m²

13,56
3.1.4 Reboco de teto incluso chapico m² 13,56

3.1.5

Revestimento  cerâmico  para  paredes  internas
com placa tipo grês ou semi-grês de dimensões
25x35cm  aplicadas  em  ambientes  maiores  que
5,00  M2  na  altura  inteira  das  paredes  –
incluso rejunte colorido

m²

336,03

3.1.6
Divisória  em  granito  polido  branco  (ou
equivalente),  espessura  3  cm,  assentado  com
argamassa traço 1:4 (cimento e areia)

m²

44,38

3.2 PISO CERÂMICO
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3.2.1

Revestimento  cerâmico  para  piso  com  placas
tipo  grês  de  dimensões  60x60m  aplicada  em
ambientes de áreas maior que 10 m²

m²

990,26

3.2.2

Revestimento  cerâmico  para  piso  com  placas
tipo  grês  de  dimensões  45x45cm  aplicada  em
ambientes de áreas maior que 10 m²

m²

97,23

3.2.3

Piso  em  granilite,  marmorite  ou  granitina
espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação
plásticas

m²
291,18

3.2.4

Piso  em  granito  assentado  sobre  argamassa
cimento/cal/areia,  traço  1:0,25:3  inclusive
rejunte em cimento

m²

29,61

3.2.5

Soleira em marmorite/granilite largura 15 cm
sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)

m
26,37

3.2.6

Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas
tipo grês de dimensão 60x60cm

m
390,27

3.2.7 Rodapé em granilite – h=10cm m² 2,22

3.2.8 Rodapé em Granito m² 2,64

3.3 FORROS

3.3.1
Forro  de  gesso  em  placas  pré-moldadas
macho/femea, bisotado, fixa 

m²
453,18

3.3.2
Forro  de  PVC  com  placas  de  (0,20x6,00m)
incluso suporte de fixação – Fornecimento e
instalação

m²
895,10

3.4 PINTURAS

3.4.1
Aplicação  e  lixamento  de  massa  látex  em
paredes, duas demão

m²
1.056,24

3.4.2
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, 
duas demão

m²
487,77

3.4.3 Aplicação  de  fundo  selador  látex  PVA  em
paredes, uma demãos

m²
2.017,61

3.4.4
Aplicação  manual  de  pintura  (interna)  com
tinta látex acrilico em paredes, duas demãos

m²
1.056,24

3.4.5
Aplicação  manual  de  pintura  (externa)  com
tinta látex acrilico em paredes, duas demãos

m²
961,37

3.4.6
Aplicação manual de pintura em teto com tinta
látex acrilico, duas demãos

m²
487,77

3.4.7
Pintura esmalte brilhante ( 2 demãos) sobre
superfície  metálica,  inclusive  proteção  com
zarcão ( 1 demão)

m²
93,76

3.4.8
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas
demãos, sobre fundo selador branco

m²
70,98

3.5 CIMENTADO

3.5.1
Contra piso de concreto não estrutural, e=5cm,
preparo com betoneira

m²
70,39
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3.5.2
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média)
para  contrapiso,  preparo  mecânico  com
betoneira 400 L

m³
28,17

TOTAL DO ITEM 3.0

4.0 ELÉTRICA, TELEFÔNICA E SPDA

4.1 Eletroduto  rigido  roscavel,  PVC,  DN  20  mm
(1/2'') para circuitos terminais, instalado em
laje – Fornecimento e instalação m 94,06

4.2
Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  25mm
(3/4''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação m 464,70

4.3
Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  32mm
(1'''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação m 78,00

4.4
Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 50mm (1
1/2''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m
24,00

4.5
Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 40mm (1
1/4''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m
39,00

4.6
Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  60mm
(2''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m
48,00

4.7
Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 75mm (2
1/2''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m
6,00

4.8 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm², anti-
chama,  450/750V,  para  circuito  terminais  –
Fornecimento e instalação m 380,00

4.9 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-
chama,  450/750V,  para  circuito  terminais  –
Fornecimento e instalação m 2.264,00

4.10 Cabo de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-
chama,  450/750V,  para  circuito  terminais  –
Fornecimento e instalação

m

1.078,00

4.11 Cabo de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-
chama,  450/750V,  para  circuito  terminais  –
Fornecimento e instalação

m

680,00

4.12 Cabo  de  cobre  flexivel  isolado,  16,0  mm²,
anti-chama,  450/750V,  para  distribuição  –
Fornecimento e instalação m 24,00

4.13 Cabo  de  cobre  flexivel  isolado,  25,0  mm²,
anti-chama,  450/750V,  para  distribuição  –
Fornecimento e instalação m 42,00

4.14 Cabo  de  cobre  flexivel  isolado,  35,0  mm²,
anti-chama,  450/750V,  para  distribuição  –
Fornecimento e instalação m 72,00
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4.15 Cabo  de  cobre  flexivel  isolado,  50,0  mm²,
anti-chama,  450/750V,  para  distribuição  –
Fornecimento e instalação m 26,00

4.16
Interruptor  simples  (1  Módulo),  10A/250V,
incluindo  suporte  e  placa  –  Fornecimento  e
instalação

unid
13,00

4.17
Interruptor  paralelo  (1  módulo),  10A/250V,
incluindo  suporte  e  placa  –  Fornecimento  e
instalação

unid
2,00

4.18
Interruptor  simples  (2  Módulo),  10A/250V,
incluindo  suporte  e  placa  –  Fornecimento  e
instalação

unid
9,00

4.19
Interruptor  simples  (3  Módulo),  10A/250V,
incluindo  suporte  e  placa  –  Fornecimento  e
instalação

unid
2,00

4.20 Interruptor automatico por presença com caixa
4x2'' 127V/1200W – Fornecimento e instalação

unid
1,00

4.21 Tomada de embutir 2P+T 10A/250V com placa (sem
instalação)

unid
78,00

4.22 Tomada  de  embutir  2P+T  20A/250V,  incluindo
suporte e placa – Fornecimento e instalação

unid
21,00

4.23
Tomada  para  telefone  de  4  polos  padrão
eletrobrás – Fornecimento e instalação

unid
19,00

4.24
Luminaria  de  emergência  c/  lâmpadas  de
(2x8W ), c/ duração de bateria p/ 05 horas

unid
14,00

4.25
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema
(americano)  10  á  50A   –  Fornecimento  e
instalação

unid
12,00

4.26
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema
(americano)  10  á  30A   –  Fornecimento  e
instalação

unid
29,00

4.27
Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema
(americano)  10  á  50A   –  Fornecimento  e
instalação

unid
5,00

4.28
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema
(americano) 60A á 100A 240V, fornecimento e
instalação

unid

2,00

4.29
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema
(americano)  125A   240V,  fornecimento  e
instalação

unid
2,00

4.30
Disjuntor  tripolar  em  caixa  moldada  175A  a
225A  - Fornecimento e instalação

unid
1,00

4.31
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30
mA) - DIN 63A – Fornecimento e instalação

unid
1,00

4.32
DPS  -  Dispositivo  de  proteção  contra  surto
175V – 8kA – Fornecimento e instalação

unid
4,00

4.33

Quadro de distribuição de energia embutir, em
chapa  metálica,  para  (42  ou  até  50)
disjuntores  termomagnéticos  monopolares,  com
barramento trifasico e neutro, fornecimento e
instalação

unid

1,00

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
40

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

4.34

Quadro de distribuição de energia embutir, em
chapa  metálica,  para  (42  ou  até  50)
disjuntores  termomagnéticos  monopolares,  com
barramento trifasico e neutro, fornecimento e
instalação

unid

1,00

4.35
Quadro  de  distribuição  padrão  Telebrás  –
(200x200x120)mm, chapa metalica – Fornecimento
e instalação

unid

2,00

4.36
Luminária tipo calha, de sobrepor com reator
de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2T5
x28W, completa, fornecimento e instalação

unid

86,00

4.37
Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  60mm
(2''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m
45,00

4.38
Caixa octagonal 3"x3'', PVC  - Fornecimento e
instalação

unid
126,00

4.39

Fornecimento, montagem e instalação de Quadro
de Comando de Bombas d'água da cisterna, com
opção Manual/Automática; proteção de surto e
proteção contra falta de fase e sobrecargas.
Dim 50x40x25cm - para bloco administrativo

unid

1,00

4.40
Fornecimento, montagem e instalação de Quadro
de  Comando  de  Bombas  d'água  e  alarme  para
sistema de prevenção de incêndio

unid

1,00
4.41 Cabo tipo UTP, classe 5E, 04 pares m 140,00

4.42 Cordoalha  de  cobre  nú,  inclusive  isoladores
-35 mm² - Fornecimento e instalação m 391,00

4.43
Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 32 mm
(1'''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação m 30,00

4.44
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno
de brita (para aterramento)

unid
10,00

4.45 Haster copperweld 5/8'' 3,0m com conector unid 39,00

4.46 Cordoalha  de  cobre  nú,  inclusive  isoladores
-50 mm² - Fornecimento e instalação m 180,00

4.47 Conector de medição unid 10,00
4.48 Caixa de medição suspensa unid 10,00

4.49
Cabo telefonico CCI-50 6 pares (uso interno) –
Fornecimento e instalação

m
156,00

4.50
Eletroduto  rigido  roscavel,  PVC,  DN  60  mm
(2'') para circuitos terminais, instalado em
laje – Fornecimento e instalação

m

45,00

4.51
Luminaria de embutir com lâmpada fluorescente
compacta  2x20w  –  ref:  osram,  philips  ou
equivalente

unid
40,00

TOTAL DO ITEM 4.0
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5.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO

5.1
Extintor  de  CO2  6KG  –  Fornecimento  e
instalação

unid
4,00

5.2
Extintor  incêndio  água  pressurizada  10L
incluso  suporte  parede  carga  completa  –
Fornecimento e colocação

unid

4,00

5.3

Placa  de  sinalização  de  segurança  contra
incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20x20cm,
em  pvc  2,  anti-chamas  (simbolos,  cores  e
pictogramas conforme NBR 13434)

unid

14,00

5.4
Hidrante  de  passeio  completo  em  caixa  de
alvenaria, diametro INT(50X50X50CM), com tampa
de ferro fundido

unid

1,00

5.5

Abrigo  para  hidrantes,  75x45x17cm,  com
registro globo angular 45°  2 1/2'', adaptador
storz  2  1/2'',  mangueira  de  incendio
30M(20132), redução 2 1/2x 1 1/2'' e esguicho
em latão 1 1/2'' – Fornecimento e instalação

unid

2,00

5.6

Tubo de aço galvanizado com costura, classe
média,  conexão  rosqueada  DN  65  (  2  1/2'),
instalado  em  prumadas  –  fornecimento  e
instalação

m

45,90

5.7
Valvula  de  retenção  horizontal  DIN  65mm  (2
1/2'') – Fornecimento e instalação

unid
3,00

5.8
Registro  de  gaveta  2  1/2''  bruto  latão  –
Fornecimento e instalação

unid
4,00

5.9
Registro de gaveta com canopla DIN 32mm (1
1/4'') – Fornecimento e Instalação

unid
1,00

5.10
Bomba de incêndio 3CV com quadro de automação
– Fornecimento e instalação

unid
2,00

5.11 Central de alarme – Fornecimento e instalação unid 1,00

5.12
Tubo de aço galvanizado com costura, classe
média,  conexão  rosqueada,  DN  15  (1/2'')  –
Fornecimento e instalação

m

33,20
5.13 Detector de fumaça – Fornecimento e instalação unid 2,00

5.14 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm², anti-
chama,  450/750V,  para  circuito  terminais  –
Fornecimento e instalação

m

66,40

5.15
Avisador sonoro de incêndio – SIRENE , com
acionador  manual  (  botoeira  de  alarme)–
Fornecimento e instalação

unid

2,00

5.17
Chave  botoeira  p/  acionamento  de  bomba  de
incendio – Fornecimento e instalação

unid
2,00

TOTAL DO ITEM 5.0

6.0 ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
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6.1
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100
mm, Fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario

m

130,28

6.2
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 
mm, Fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario

m

69,50

6.3
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 
mm, Fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario

m

26,55

6.4
Caixa de inspeção de alvenaria DIM INT 60x60cm
prof: 73cm

unid
13,00

6.5
Caixa de gordura de alvenaria DIM INT 40x40cm 
prof: 50cm

unid
1,00

6.6
Caixa  sifonada  150mm,  grelha  de  aluminio  –
Fornecimento e instalação

unid
6,00

6.7
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150
mm, Fornecido e instalado

m
186,34

6.8 Escavação manual em solo prof. Até 1,50m m³ 42,99

6.9

Tanque  séptico  DIM  EXT  (2,30x3,30x1,80m)  e
chaminé  (0,80x0,80x1,15m)  –  Profundidade  de
escavação  geral  3,60x2,60x3,40m  em  concreto
armado,  incluso  escavação  e  reaterro  –
Material e mão de obra

unid

1,00

6.10

Filtro Anaeróbico DIM INT (2,55x2,55x1,80m) e
chaminé  (0,80x0,80x0,23m)  –  Profundidade  de
escavação  geral  2,70x2,70x2,68m  em  concreto
armado,  incluso  escavação  e  reaterro  –
Material e mão de obra

unid

1,00

6.11
Caixa de inspeção de alvenaria DIM INT 60x60cm
prof: 73cm

unid
1,00

6.12
Caixa de inspeção de alvenaria DIM INT 60x60cm
prof: 77cm

unid
1,00

6.13
Caixa de inspeção de alvenaria DIM INT 60x60cm
prof: 93cm

unid
1,00

TOTAL DO ITEM 6.0

7.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E LOUÇAS SANITÁRIAS

7.1

Vaso  sanitário  sifonado  com  caixa  acoplada
louça branca – Padrão médio, incluso engate
flexivel  em  metal  cromado,  1/2''  x  40cm  –
Fornecimento e instalação

unid

12,00

7.2

Mictório sifonado louça branca com pertences,
com  registro  de  pressão  1/2''  com  canopla
cromada  acabamento  simples  e  conjunto  para
fixação – Fornecimento e instalação

unid

2,00
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7.3

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 3,00x0,60,
incluso  cuba  oval  em  louça  branca  35x50cm,
válvula, sifão tipo garrafa e engate flexivel
40  cm  em  metal  cromado,  padrão  médio  –
fornecimento e instalação

unid

3,60

7.4

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 1,75x0,60,
incluso  cuba  oval  em  louça  branca  35x50cm,
válvula, sifão tipo garrafa e engate flexivel
40  cm  em  metal  cromado,  padrão  médio  –
fornecimento e instalação

unid

2,10

7.5

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 0,45x0,45m,
incluso  cubaredonda  em  louça  branca  30cm,
válvula, sifão tipo garrafa e engate flexivel
40  cm  em  metal  cromado,  padrão  médio  –
fornecimento e instalação

unid

0,81

7.6

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 1,60x0,60m,
incluso  cuba  de  embutir  de  aço  inoxidavel
média,  valvula  americana  em  metal  cromado,
sifão tipo garrafa e engate flexivel 40 cm em
metal cromado, torneira de mesa cromada tubo
móvel, padrão alto – fornecimento e instalação

unid

0,96

7.7
Bancada  em  granito  polido  (especificação  de
cor  em  projeto),  em  "L"  1.90/4.25x0.40  –
fornecimento e instalação

unid

2,46

7.8

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 1,20x0,60m,
incluso  cuba  de  embutir  de  aço  inoxidavel,
válvula americana em metal cromado, sifão tipo
garrafa  e  engate  flexivel  40  cm  em  metal
cromado, torneira de mesa cromada tubo móvel,
padrão alto – fornecimento e instalação

unid

0,72

7.9

Bancada  em  granito  polido  (especificação  de
cor em projeto), 1.40x0.30 com acabamento reto
de 4cm nas duas faces, incluso fornecimento e
instalação

unid

0,42

7.10

Bancada  em  granito  polido  (especificação  de
cor em projeto), 1.40x0.50 com acabamento reto
de 4cm nas duas faces, incluso fornecimento e
instalação

unid

0,70

7.11

Bancada  em  granito  polido  (especificação  de
cor em projeto), 2.30x0.35 com acabamento reto
de 4cm nas duas faces, incluso fornecimento e
instalação

unid

0,81

7.12

Bancada  em  granito  polido  (especificação  de
cor em projeto), 3.00x0.35 com acabamento reto
de 4cm nas duas faces, incluso fornecimento e
instalação

unid

1,05
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7.13

Bacia sanitária sifonada, com caixa acoplada,
louça  branca,  Nuova  P130  Dual  Flux  ou
equivalente,  padrão  médio,  incluso  engate
flexivel  em  metal  cromado  1/2''  x  40cm,
fornecimento e instalação

unid

9,00

7.14
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2'' ou
3/4''  (para  banheiros),  padrão  alto  –
forneicmento e instala

unid
14,00

7.15
Barra   de  apoio  para  portadores  de
necessidades especiais, em aço inox 1 1/2'',
largura 80cm (um par para cada box)

unid

8,00

7.16
Barra  de  apoio  para  bancada  de  pia  dos
portadores  de  deficiência  fisica,  semi  arco
com comprimento 70cm, em aço inox 1 1/2''

unid

4,00

7.17
Barra de apoio para porta dos box acessiveis
comprimento 40cm em aço inox 1 1/2'' (01 par
por porta)

unid

8,00

7.18
Espelho cristal 4 mm, com moldura de aluminio
e  compensado  6  mm  plastificado  colado
2,34x0,95

m²
4,45

7.19
Espelho cristal 4 mm, com moldura de aluminio
e  compensado  6  mm  plastificado  colado
1,75X0,95

m²
3,33

7.20
Papeleira plastica tipo dispenser para papel
higienico rolão

unid
13,00

7.21
Toalheira plastico tipo dispenser para papel
toalha interfolhado

unid
10,00

7.22
Saboneteira  plástica  tipo  dispenser   para
sabonete  líquido com reservatório 800 a 1500
ml, incluso fixação

unid
10,00

7.23
Tanque de marmore sintético suspenso, 22 L ou
equivalente – fornecimento e instalação

unid
2,00

TOTAL DO ITEM 7.0

8.0 ACESSIBILIDADE

8.1 Demolição de concreto simples m³ 1,02
8.2 Piso Podotátil de Alerta/Direcional m² 33,91

8.3
Concreto  não  estrutural,  consumo  210  kg/m³,
preparo com betoneira, sem lançamento

m³
1,53

TOTAL DO ITEM 8.0

9.0 SERVIÇOS FINAIS

9.1 Limpeza final da obra m² 1.490,00

TOTAL DO ITEM 9.0

SUB- TOTAL 

BDI 
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TOTAL COM BDI  

OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO (VILA OLIMPICA)
BAIRRO: CUNIÃ
LOCAL: AV. AMAZONAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
UNID QUANTIDADE

R$ VALOR
UNITÁRIO

R$ VALOR
TOTAL

1.0 SUPERESTRUTURA

1.1

Vigotas  e  pilaretes  em  concreto  para
assentamento  e  amarração  de  alvenaria  dos
degraus – incluso lançamento do concreto

m³

18,47

TOTAL DO 
ITEM 1.0

2.0 PAREDES E PAINEIS

2.1 Alvenaria

2.1.1

Alvenaria em tijolo furado 10x20x20cm, de 1/2
vez de tijolo furado, assentado com argamassa
de cimento e areia

m² 648,27

2.1.2

Alvenaria em tijolo furado 10x20x20cm, de 1
vez de tijolo furado, assentado com argamassa
de cimento e areia

m² 85,02

2.2 Esquadria Metálica

2.2.1 Janela Maxim-ar sem vidro e sem pintura m² 38,40

2.2.2
Porta de abrir em aluminio tipo veneziana,
com guarnição

conj.
5,04

2.3 Esquadria de Madeira

2.3.1

Kit de porta madeira para pintura, semi-oca
(leve ou  média), padrão  popular, 90x210cm,
espessura 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,
montagem e instalação do batente, fechadura
com  execução  de  furo  –  fornecimento  e
instalação

conj.

7,00 

2.3.2

Kit de porta madeira para pintura, semi-oca
(leve ou  média), padrão  popular, 80x210cm,
espessura 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,
montagem e instalação do batente, fechadura
com  execução  de  furo  –  fornecimento  e
instalação

conj.

7,00 

2.3.3

Porta de madeira para banheiro, em chapa de
madeira  compensada,  revestida  com  lamina
texturizado,  60x160cm,  incluso  marco  e
dobradiças

unid

21,00 

2.3.4

Porta de madeira para banheiro, em chapa de
madeira  compensada,  revestida  com  lamina
texturizado,  90x160cm,  incluso  marco  e
dobradiças

unid

4,00 
2.3.5 Tarjeta  tipo:  Livre/Ocupado  para  porta  de unid 25,00
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banheiro

2.4 Vidros

2.4.1
Vidro temperado incolor esp. = 10mm colocado,
fornecimento e instalação, incluvsive massa
para vedação (Porta)

m²

5,04 

2.4.2
Vidro liso incolor e = 3,0mm colocado em 
esquadrias

m²
38,40 

TOTAL DO 
ITEM 2.0

3.0 REVESTIMENTOS

3.1 Revestimentos  Internos e externos de paredes

3.1.1

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de
concreto  como  em  alvenaria  de  paredes
internas, com colher de pedreiro. Argamassa
traço 1:3 – preparo manual

m²

1.671,19 

3.1.2
Reboco paulista (Emboco e=1,5cm mais Reboco 
e=0,5cm) para paredes

m²
2.049,56 

3.1.3 Emboço sobre parede interno m² 4,18 

3.1.4

Revestimento cerâmico para paredes internas
com placa tipo grês ou semi-grês de dimensões
25x35cm aplicadas  em ambientes  maiores que
5,00  M2  na  altura  inteira  das  paredes  –
incluso rejunte colorido

m²

453,41 

3.2 Soleira e Peitoril

3.2.1

Soleira em marmorite/granilite largura 15 cm
sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)

m
17,34 

3.3 Revestimento de Piso

3.3.1 Calçada Externa

3.3.1.
1

Regularização da área da calçada – Consiste
em: acerto e verificação do nivelamento da
área m² 277,17

3.3.1.
2

Reaterro manual com apiloamento mecanico com
material  de  bota-fora  existente  (àreas  de
calçada externa e rampa)

m³

41,03

3.3.1.
3

Piso  de  concreto  (Calçada  externa)  20  Mpa
e=7cm com juntas de dilatação a cada 2,00m –
Fornecimento e mão de obra

m² 216,14 

3.3.1.
4

Rampa de Acessibilidade (Calçada externa) 20
Mpa  e=7cm  com  juntas  de  dilatação  a  cada
1,50m – Fornecimento e mão de obra

m² 55,63 

3.3.1.
5

Piso cimentado (Revestimento calçada externa)
traço  1:4  (Cimento  e  Areia)  acabamento
rustico, espessura 2cm, argamassa com preparo
manual

m²

280,09 

3.3.2 Arquibancada
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3.3.2.
1

Enchimento  dos  patamares  vazios  com  areia
para aterro

m³
50,58 

3.3.2.
2

Contra  piso  de  concreto  não  estrutural,
e=5cm, preparo com betoneira

m²
813,41 

3.3.2.
3

Piso  cimentado  (Revestimento  patamar
arquibancada)  traço  1:4  (Cimento  e  Areia)
acabamento rustico, espessura 2cm, argamassa
com preparo manual

m²

130,88 

3.3.2.
4

Piso  cimentado  (Revestimento  degraus
arquibancada) traço 1:3 (Cimento e Areia) com
acabamento  liso,  espessura  1,5,  preparo
manual  da  argamassa,  incluso  aditivo
impermeabilizante

m²

1.226,27 

3.3.3 Área Interna

3.3.3.
1

Contra  piso  de  concreto  não  estrutural,
e=5cm, preparo com betoneira

m²
132,71 

3.3.3.
2

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média)
para  contrapiso  (Regularização),  preparo
mecânico com betoneira 400 L

m³

6,65 

3.3.3.
3

Revestimento cerâmico  para piso  com placas
tipo grês de dimensões 45x45cm aplicada em
ambientes  de  áreas  maior  que  10  m²  –
Ambientes com rodapé h= 9cm

m²

346,94

3.3.3.
4

Revestimento cerâmico  para piso  com placas
tipo grês de dimensões 45x45cm aplicada em
ambientes  de  áreas  maior  que  10  m²  –
Ambientes sem rodapé

m²

144,13

3.4 Forros

3.4.1
Forro  de  gesso  acartonado  monolitico,
suspenso por pendurais de arame galvanizado
n° 18, espessura do painel 12,5 mm

m² 229,86 

3.4.2
Forro de PVC em paineis lineares encaixados
entre  si  e  fixados  em  perfis  metálicos
dimensão 200x600mm

m² 174,68 
3.4.3 Reboco de teto incluso chapico m² 117,08 

3.5 Pintura

3.5.1
Aplicação  de  fundo  selador  látex  PVA  em
paredes, uma demãos

m²
3.179,27 

3.5.2

Aplicação  e  lixamento  de  massa  Látex
(acrilico) em paredes (internas e externas),
duas demão m² 1.597,37 

3.5.3

Aplicação e lixamento de massa látex (PVA)em
teto, duas demão

m²
355,64 

3.5.4

Aplicação  manual  de  pintura  (interna)  com
tinta látex acrilico em paredes, duas demãos

m²
761,97 
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3.5.5

Aplicação  manual  de  pintura  (externa)  com
tinta látex acrilico em paredes, duas demãos

m²
835,39 

3.5.6

Aplicação manual de pintura em teto com tinta
látex PVA, duas demãos

m²
355,64 

3.5.7
Pintura acrilica em piso cimentado duas demão
(Arquibancada)

m²
1.226,27 

3.5.8

Pintura esmalte brilhante ( 2 demãos) sobre
superfície metálica, inclusive proteção com
zarcão ( 1 demão)

m²

86,88 

3.5.9

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas
demãos, sobre fundo selador branco

m²
74,97 

TOTAL DO 
ITEM 4.0

4.0 CAMPO OLÍMPICO

4.1 Movimento de Terra

4.1.1

Escavação  mecanizada  de  material  1A
categoria, proveniente de corte e aterro com
trator de esteria 160 HP

m³

930,22

4.1.2

Carga e descarga mecânica de solo utilizando
caminhão  basculante  5,0  m³/11T  e  pá
carregadeira sobre pneus 105 HP - cap 1,72 m³
(Bota fora)

m³

1.162,78 

4.1.3

Material  para  recicladora  de  resíduos  da
construção civil - Material tipo A (Concreto,
alvenaria,  produtos  
cerâmicos, argamassa, areia, pedra,  cimento
e cal.) m³ 1.162,78 

4.1.4

Transporte com caminhão basculante de 14 m³,
em  via  urbana  pavimentada,  DMT  até  30  km
( Bota fora recicladora 12 KM)

m³xkm 13.953,36 

4.1.5

Colchão de areia e=10cm para campo drenante –
Fornecimento e mão de obra m³ 465,11 

4.1.6

Base de Solo Estabilizado com mistura Topsoil
espessura  20cm  traço  1:4  (Areia  média  com
Terra de  matéria orgânica)  com compactação
normal, incluso transporte – Fornecimento e
mão de obra m³ 930,22

4.2 Drenagem

4.2.1

Escavação  mecanizada  vala  sem  escoramento
material 1A cat com retroescavadeira – até
1,5 m

m³
279,24 

4.2.2 Reaterro manual com apiloamento mecanico m³ 349,05 

4.2.3

Berço  de  areia  com  compactação  hidráulica
para  assentamento  de  tubo  de  PVC  –
Fornecimento e mão de obra

m³ 7,66 
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4.2.4

Revestimento de manta geotextil para drenagem
submersa em tubos de PEAD - Fornecimento e
instalação

m² 1.203,87 

4.2.5

Envoltória de brita #3 e #4 em tubos de PEAD
– Fornecimento e instalação m³ 99,82 

4.2.6

Assentamento  tubo  PEAD  DN  170  mm  –
Fornecimento e instalação m 566,86 

4.2.7

Assentamento  tubo  PEAD  DN  230  mm  –
Fornecimento e instalação m 185,56 

4.2.8

Assentamento  tubo  PVC  DN  150  mm  –
Fornecimento e instalação m 18,00 

4.2.9

Assentamento tubo PVC DN 200 mm– Fornecimento
e instalação m 18,00 

4.2.10

Assentamento  tubo  PVC  DN  250  mm  –
Fornecimento e instalação m 236,76 

4.2.11

Assentamento  tubo  PVC  DN  400  mm  –
Fornecimento e instalação m 27,85 

4.2.12

Canaleta  em  concreto  FCK=  20Mpa,  e=8cm,
dimensão:20x20cm,  com  grelha  metalica
articulada  250x1000mm  –  Fornecimento  e
instalação m 90,08 

4.2.13

Caixa  coletora  tipo  1  (100x100x100cm)  em
alvenaria  com  acabamento  em  chapisco  em
reboco, berço de concreto magro e5cm, tampa
de  concreto  armado  e=8cm  –  Fornecimento  e
instalação

unid 16,00 

4.2.14

Caixa  coletora  tipo  2  (80x80x100cm)  em
alvenaria  com  acabamento  em  chapisco  em
reboco, berço de concreto magro e5cm, tampa
de  concreto  armado  e=8cm  –  Fornecimento  e
instalação unid 4,00 

4.2.15

Caixa  coletora  existente  via  publica  -
Limpeza/desobstrução e recomposição unid 2,00 

4.3 Campo

4.3.1
Plantio de grama batatais – Fornecimento e
instalação

m²
6.908,30 

4.3.2

Trave de futebol em tubo de aço galv. DN 4''
(100mm) e DN 1 1/2'' (40 mm) – Fornecimento e
instalação unid 2,00 

4.4 Pista Atletismo

4.4.1

Regularização da área de pista – Consiste em:
acerto e verificação do nivelamento da área

m² 1.800,92 

4.4.2

Fornecimento/instalação Lona plástica preta,
para impermeabilização e=150 micras m²

1.800,92 

4.4.3
Armação em tela de aço soldavel nervurada Q-
138 aço CA-60, 4,2 mm malha 10x10cm kg 4.754,40 
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4.4.4
Barra de transferência aço CA-50 DN 16 mm –
Incluso Fornecimento e instalação kg 782,69 

4.4.5
Graxa  lubrificante  (para  barra  de
transferencia) kg 12,52   

4.4.6
Selante  elastico  monocomponente  a  base  de
poliretano para juntas diversas 310 ML

unid
100,00 

4.4.7

(Espaçadores) – Armação de aço CA-60 diametro
3.4  á  6.0  mm  –
Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação (com perda
10%) kg 1.403,37  

4.4.8

Piso Pista de Atletismo em concreto usinado
20  Mpa  Usinado,  espessura  10  cm  e  juntas
conforme  projeto  desempenadeira  elétrica  e
acabamento anti-derrapante

m² 1.800,92 

4.4.9

Pintura com tinta a base de borracha clorada,
duas demão m²

1.800,92 

4.4.10
Pintura acrilica de faixas de demarcação em
quadras/písos

m²
1.800,92  

TOTAL DO 
ITEM 5.0

5.0 ELETRICA

5.1

Eletroduto  rigido  roscavel,  PVC,  DN  20  mm
(1/2'') para circuitos terminais, instalado
em laje – Fornecimento e instalação

m

140,00 

5.2

Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  25mm
(3/4''), incluso  conexões –  Fornecimento e
instalação

m
363,00 

5.3

Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  32mm
(1'''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m
33,00 

5.4

Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 40mm (1
1/4''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m

84,00

5.5

Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 50mm (1
1/2''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m

6,00 

5.6

Eletroduto  de  PVC  rigido  roscavel  DN  60mm
(2''),  incluso  conexões  –  Fornecimento  e
instalação

m
165,00

5.7

Cabo  de  cobre  isolado  PVC  450/750V  1,5mm²
resistente  a  chama  –  Fornecimento  e
instalação

m
792,00 

5.8

Cabo  de  cobre  isolado  PVC  450/750V  2,5mm²
resistente  a  chama  –  Fornecimento  e
instalação

m
449,00 

5.9

Cabo  de  cobre  flexivel  isolado,  4,0  mm²,
anti-chama, 450/750V, para circuito terminais
– Fornecimento e instalação

m

866,00
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5.10  

Cabo  de  cobre  flexivel  isolado,  6,0  mm²,
anti-chama, 450/750V, para circuito terminais
– Fornecimento e instalação

m

728,00

5.11

Interruptor  simples  (1  Módulo),  10A/250V,
incluindo suporte e placa – Fornecimento e
instalação

unid
15,00 

5.12

Interruptor  simples  (2  Módulo),  10A/250V,
incluindo suporte e placa – Fornecimento e
instalação

unid
1,00

5.13

Interruptor  simples  (3  Módulo),  10A/250V,
incluindo suporte e placa – Fornecimento e
instalação

unid
2,00 

5.14
Tomada  de  embutir  2P+T  10A/250V  com  placa
(sem instalação)

unid
50,00 

5.15
Tomada de  embutir 2P+T  20A/250V, incluindo
suporte e placa – Fornecimento e instalação

unid
6,00 

5.16

Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema
(americano)  10  a  50A  –  Fornecimento  e
instalação

unid
1,00 

5.17

Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema
(americano)  125  a  150A  –  Fornecimento  e
instalação

unid
6,00 

5.18

Disjuntor  termomagnético  monopolar  padrão
nema (americano) 10 a 30A – Fornecimento e
instalação

unid
13,00 

5.19

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30
mA) - DIN 40A – Fornecimento e instalação unid 1,00 

5.20

Quadro de distribuição de energia embutir, em
chapa  metalica,  para  40  disjuntores
termomagnéticos  monopolares,  com  acabamento
trifasico  e  neutro  –  Fornecimento  e
instalação

unid

1,00 

5.21
Luminaria  tipo  spot  para  1  lâmpada
incandescente/fluorescente compacta

unid
73,00 

5.22

Luminaria de embutir com lâmpada fluorescente
23w – ref: osram, philips ou equivalente unid 12,00

5.23
Lâmpada de sobrepor para lâmpada de 36W  -
ref.: osram, philips ou equivalente unid 61,00 

TOTAL DO 
ITEM 6.0

6.0 ESGOTO SANITARIO

6.1 Caixa sifonada 150mm, grelha de aluminio unid 10,00 

6.2

Caixa  de  inspeção  de  alvenaria  DIM  INT
60x60cm prof: 88cm unid 1,00 

6.3

Caixa  de  inspeção  de  alvenaria  DIM  INT
60x60cm prof: 93cm

unid
1,00 

6.4

Caixa  de  inspeção  de  alvenaria  DIM  INT
60x60cm prof: 108cm unid 1,00 
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TOTAL DO 
ITEM 7.0

7.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E LOUÇAS SANITÁRIAS

7.1

Vaso sanitário  sifonado com  caixa acoplada
louça branca – Padrão médio, incluso engate
flexivel em metal cromado, 1/2'' x 40cm –
Fornecimento e instalação

unid

4,00 

7.2

Bacia sanitária sifonada, com caixa acoplada,
louça  branca,  Nuova  P130  Dual  Flux  ou
equivalente,  padrão  médio,  incluso  engate
flexivel  em  metal  cromado  1/2''  x  40cm,
fornecimento e instalação

unid

15,00 

7.3

Mictório sifonado louça branca com pertences,
com  registro  de  pressão  1/2''  com  canopla
cromada acabamento  simples e  conjunto para
fixação – Fornecimento e instalação

unid

1,00 

7.4

Mictório  coletivo  em  chapa  de  inox,  com
registro  e  canopla  cromada,  acabamento
simples e conjunto para fixação para fixação
(2,04x0,30) – Fornecimento e Instalação unid 1,00 

7.5

Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2''
ou  3/4''  (para  banheiros),  padrão  alto  –
forneicmento e instalação

unid

20,00 

7.6

Papel  plastica  tipo  dispenser  para  papel
higienico rolão

unid
19,00 

7.7

Toalheira plastico tipo dispenser para papel
toalha interfolhado

unid
14,00 

7.8

Saboneteira  plástica  tipo  dispenser   para
sabonete  líquido com reservatório 800 a 1500
ml, incluso fixação

unid

14,00 

7.9 Saboneteira louça branca 7,5x15cm unid 16,00 

7.10

Barra   de  apoio  para  portadores  de
necessidades especiais, em aço inox 1 1/2'',
largura 80cm (um par para cada box)

unid

8,00 

7.11

Barra  de  apoio  para  bancada  de  pia  dos
portadores de deficiência fisica, semi arco
com comprimento 70cm, em aço inox 1 1/2''

unid

4,00 

7.12

Barra de apoio para porta dos box acessiveis
comprimento 40cm em aço inox 1 1/2'' (01 par
por porta)

unid

8,00 

7.13

Espelho cristal 4 mm, com moldura de aluminio
e  compensado  6  mm  plastificado  colado
3,30x0,95

m²
3,14 

7.14

Espelho cristal 4 mm, com moldura de aluminio
e  compensado  6  mm  plastificado  colado
2,65x0,95

m²
2,52  
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7.15

Espelho cristal 4 mm, com moldura de aluminio
e  compensado  6  mm  plastificado  colado
2,95x0,95

m²
2,80 

7.16

Espelho cristal 4 mm, com moldura de aluminio
e  compensado  6  mm  plastificado  colado
2,80x0,95

m²
2,66 

7.17

Espelho cristal 4 mm, com moldura de aluminio
e  compensado  6  mm  plastificado  colado
2,30x0,95

m²
2,19 

7.18

Espelho cristal 4 mm, com moldura de aluminio
e  compensado  6  mm  plastificado  colado
2,00x0,95

m²
1,90 

7.19
Porta toalha em louça branca – Fornecimento e
Instalação unid 10,00 

7.20
Porta  toalha  banho  em  metal  cromado,  tipo
barra – Fornecimento e Instalação unid 6,00 

7.21
Chuveiro  ducha  metálica  –  Fornecimento  e
Instalação unid 16,00 

7.22

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 3,30x0,60,
incluso  cuba  oval  em  louça  branca  35x50cm
(x3), válvula (x3), sifão tipo garrafa (x3) e
engate flexivel 40 cm em metal cromado (x3),
padrão médio – fornecimento e instalação

unid 2,00 

7.23

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 3,375x0,60,
incluso  cuba  oval  em  louça  branca  35x50cm
(x3), válvula (x3), sifão tipo garrafa (x3) e
engate flexivel 40 cm em metal cromado (x3),
padrão médio – fornecimento e instalação

unid 2,00 

7.24

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 2,00x0,60,
incluso  cuba  oval  em  louça  branca  35x50cm
(x2), válvula (x2), sifão tipo garrafa (x2) e
engate flexivel 40 cm em metal cromado (x2),
padrão médio – fornecimento e instalação

unid 1,00 

7.25

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 2,32x0,60,
incluso  cuba  oval  em  louça  branca  35x50cm
(x2), válvula (x2), sifão tipo garrafa (x2) e
engate flexivel 40 cm em metal cromado (x2),
padrão médio – fornecimento e instalação

unid 1,00 

7.26

Bancada  em  granito  natural  polido
(especificação da cor em projeto) 0,45x0,45m,
incluso  cubaredonda  em  louça  branca  30cm,
válvula, sifão tipo garrafa e engate flexivel
40  cm  em  metal  cromado,  padrão  médio  –
fornecimento e instalação unid 4,00 
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7.27

Divisória  em  granito  polido  branco  (ou
equivalente), espessura 3 cm, assentado com
argamassa traço 1:4 (cimento e areia)

m²

80,49 

TOTAL DO 
ITEM 8.0

8.0 ACESSIBILIDADE

8.1 Piso Podotátil de Alerta/Direcional m² 37,27

8.2
Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m³,
preparo com betoneira, sem lançamento

m³
0,75

TOTAL DO 
ITEM 9.0

9.0 SERVIÇOS FINAIS/OUTROS

9.1 Limpeza final da obra m² 1.234,00 

9.2

Guarda corpo tipo alambrado (trecho maior) em
aço  galvanizado,  com  costura,  DIN  2440,
diametro 2' e 1 1/4'', altura 1,00 m, fixado
a  cada  1,50m  sobre  o   piso  estrutural  da
arquibancada, com tela de arame galvanizado,
fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm m² 115,12 

9.3
Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1
1/2'' (40mm)

m²
28,44 

9.4

Fundo preparador primer a base de epoxi, para
estrutura metálica, uma demão, espessura 25
micra (P/ guarda Corpo)

m²

343,97 

9.5

Pintura esmalte brilhante ( 2 demãos) sobre
superfície metálica, inclusive proteção com
zarcão ( 1 demão)

m²

343,97 

TOTAL DO 
ITEM 10.0

SUB- TOTAL 

BDI  

TOTAL COM BDI  

Obs.  Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme  previsto  no  Projeto  Básico
composto  de  Planilhas  Orçamentárias,  Cronograma  Físico-Financeiro  e  Memorial
Descritivo.

Declaramos que, o banco, a agência e a conta-corrente, informados nesta proposta,
serão únicos e exclusivos para todos os recebimentos relativos ao cumprimento das
obrigações contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de
junho de 2012). 

Porto Velho, RO, ____ de ______________de 2018

Nome e assinatura do Responsável pela empresa
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ANEXO II

PROJETO BÁSICO CONSTITUÍDO DE:

1. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS;
2. CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO;
3. MEMORIAL DESCRITIVO.

PROJETO BÁSICO

Objeto: Execução da Obra Remanescente do Complexo Poliesportivo no Bairro Cuniã.

Contrato nº 243.271-00/MESPORTES/CAIXA/2007 

1. INTRODUÇÃO:

1.1. Este projeto básico visa orientar na contratação sob o regime de empreitada 

por preço global, licitação tipo menor preço, de empresa especializada em obras e

serviços de engenharia para execução da obra remanescente do Complexo 

Poliesportivo no Bairro Cuniã, cidade de Porto Velho/RO. 

1.2. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões

de  conduta  para  os  serviços  descritos  abaixo  no  item  DO  OBJETO e  deve  ser

considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos de engenharia

e demais documentos contratuais.

1.3. O valor máximo que o Município de Porto Velho propõe-se a pagar pela Obra, é

de R$ 4.007.018,19 (Quatro milhões, sete mil, dezoito reais e dezenove centavos),

onde os preços máximos serão aqueles consignados na planilha orçamentária, parte

integrante do edital sob pena de desclassificação da proposta.

2. DA JUSTIFICATIVA:

Com a nova reestruturação das secretarias e a migração do corpo técnico

para  SEMISB,  todas  as  obras  que  estavam  sob  a  responsabilidade  da  extinta

SEMPRE,não serão interrompidas no seu andamento. Portanto é necessário continuar

com o projeto básico de engenharia referente a Obra Remanescente do Complexo

Poliesportivo, localizado na Av. Amazonas no Bairro Cuniã, nas dependências do

Colégio  Padrão. Em  virtude do  abandono da  obra pela  empresa que  iniciou os

serviços e não concluiu, houve apuração e aplicação de multa que resultou na sua

inadimplência.
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Considerando que o Contrato de Repasse nº 243.271-00/MESPORTES/CAIXA

encontra-se em Tomada de Contas Especial pela CAIXA, e para que o Município não

venha a ser penalizado, faz-se necessário que a obra seja concluída no menor

tempo possível.

No intuito de evitar maiores danos ao erário, o projeto remanescente foi

elaborado e aprovado pela CAIXA, e que esta Secretaria será responsável pelo

acompanhamento  da  citada  obra,  conforme  consta  nas  justificativas,  planilhas

orçamentárias, memórias de cálculo ,plantas, memorial descritivo e outros.

3. DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução da Obra Remanescente

do  Complexo  Poliesportivo,  localizado  na  Av.  Amazonas  no  bairro  Cuniã,  nas

dependências do Colégio Padrão, de acordo com disposições constantes do projeto

básico:  Planilhas  orçamentárias,  memória  de  cálculo,  composições  unitárias,

cronograma  físico-financeiro,   memorial  descritivo  e  outros  documentos

pertinentes a execução da obra.

4. DOS PRAZOS:

a. O prazo previsto para execução dos serviços desta licitação é de 08 (oito)

meses,  Conforme  Cronograma  Físico-financeiro,  contados  a  partir  da  data  de

publicação da Ordem de Serviço para início da obra, expedida pela administração

municipal, de acordo com o artigo 57 § 1º, da Lei 8.666/93.

b. O prazo de vigência do contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de

Início  da  obra,  execução,  recebimento  provisório,  recebimento  definitivo  e

pagamento) será de 16 (dezesseis)  meses, a partir da publicação do extrato do

contrato.

c. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em l0 (dez) dias, a partir do

recebimento da Ordem de Serviço.

d. Todo pedido de prorrogação deverá ser devidamente justificado, autuado em

processo e autorizado previamente pela autoridade competente, de acordo com o

Art. 57 § 1º, da lei 8666/93, desde que solicitado à autoridade competente, num

prazo  mínimo  de  15  (quinze)  dias  antes  do  término  do  prazo  de  execução

contratual.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1 Os recursos orçamentários destinados para pagamento deste objeto, no valor de

R$ 4.007.018,19 (Quatro milhões, sete mil, dezoito reais e dezenove centavos),
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tem como fonte de Receita os recursos orçamentários destinados pela SubSecretaria

Municipal de Obras e Pavimentação, cujos valores estão previstos no orçamento de

2018:

a) Projeto Atividade: 10.01.27.452.156.1.357 – Construção, Ampliação e Reforma de

Quadras e Centros Poliesportivos – Elemento de Despesa: 4.4.90.51.– Fonte: 02.14

– Valor R$ 880.544,21  (Oitocentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta e quatro

reais e vinte e um centavos) - Fonte: 01.00 – Valor R$ 3.126.473,98  (Três

milhões, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa

e oito centavos).

5.2 Planilha orçamentária com utilização das tabelas SINAPI/RO – Abril/2017 -

Padrão  e DER/RO – Fevereiro / 2017 – Padrão - Sem Desoneração.

5.3  O  BDI está conforme Acórdão 2622/2013 TCU PLENÁRIO, utilizado de  22,88%

(vinte e dois virgula oitenta e oito por cento) para Construção de Edificios,

conforme composição anexa aos autos; os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o

cálculo por se constituírem tributos de natureza direta e personalística.

5.4. Parcela  de  Maior  Relevância: “Piso  intertravado  10x20cm,  na  cor  cinza,

espessura 6cm, FCK 35Mpa, assentado sobre colchão de areia grossa 6cm, incluso

rejuntamento com areia”.

a) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1 - Certidão de registro da licitante junto ao CREA, da qual deverá constar o

(s) nome (s) do (s) profissional (is) de nível superior que poderá (ão) atuar

(ão) como responsável (is) técnico (s) pelos serviços a serem executados;.

6.2 - Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA:

6.3- Comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de atividade pertinente

e compatível com o objeto da obra, através de Atestado (s) ou certidão (s) de

Execução  de  obra(s)  fornecido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou

privado, que tenha compatibilidade com a parcela de maior relevância técnica do

objeto deste Projeto Básico.

6.4 - Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,

obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com  a  identificação  e  endereço  da

emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da

assinatura aposta, estando as informações ali contidas;

6.5 -  Declaração  fornecida  pela  licitante  indicando  explicitamente  a  equipe

técnica  mínima que  deverá  conter  no  mínimo  01  (um)  Engenheiro  Civil para

acompanhar  a  execução  dos  serviços.  Na  declaração  deverão  constar  os  dados
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mínimos necessários, tais como: nome completo, número do documento de identidade,

CPF e do registro na entidade profissional competente da região a que estiver

vinculado.

6.6 DA VISTÓRIA OU VISITA TÉCNICA:

6.6.1 – Fica facultado a empresa licitante realizar visita técnica nos locais dos

serviços, objeto da licitação.

6.6.2 - A visita poderá ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas antes da

realização da abertura da licitação, em dias úteis (segunda a sexta-feira), das

8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas; o agendamento deverá ser pelo

telefone 3901-3167 ou pessoalmente na SUOP , Departamento de Obras Civis,  nos

horários expressos neste item.

6.6.3 -  Ocorrendo a visita, deverá ser expedida uma declaração pela SUOP, que

fará parte da documentação de habilitação da empresa.

6.6.4 - A empresa que optar por não realizar a visita técnica, deverá apresentar

junto a sua documentação de habilitação, uma declaração de conhecimento prévio da

área  de  implantação  dos  serviços,  bem  como  das  condições  e  do  grau  de

dificuldades que estes possam oferecer, não se admitindo reclamações futuras

advindas de dificuldades técnicas não detectadas para cumprimento das obrigações

do objeto desta licitação.

7 - DAS PENALIDADE E DAS SANÇÕES:

7.1 -  Das Penalidades:

7.1.1 - Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93,

a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

7.1.2 - Pelo atraso na execução do contrato:

7.1.2.1 - multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso, que incidirá

sobre o valor

da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);

7.1.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato:

7.1.3.1 - multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não

cumprido;

7.1.4 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos

que  a  CONTRATADA  tiver  direito,  competindo-lhe,  no  caso  de  insuficiência  ou

inexistência  de  crédito,  pagá-las  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  do

recebimento da notificação da SubSecretaria Municipal de Obras  e Pavimentação -

SUOP.

7.1.5 - Não sendo pagas no prazo previsto no subitem 7.1.4 deste projeto, haverá

incidência de juros de mora, nos termos previsto no artigo 406 do Código Civil;
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7.1.6  - A  multa  prevista  nesta  seção  não  tem  efeito  compensatório  e,

consequentemente,  o  pagamento  dela  não  exime  a  Contratada  da  reparação  de

eventuais danos que forem causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência

de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto da contratação. 

7.2 - Das Sanções:

7.2.1 - Verificada a hipótese do previsto no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, fica

caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas pelo adjudicatário,

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

7.2.2 - As sanções administrativas e respectivas penalidades previstas neste

projeto são as elencadas nos artigos 86 a 88, com seus parágrafos e incisos, da

Lei n° 8.666/93.

8.   DA SUBCONTRATAÇÃO: 

8.1  – A  critério  exclusivo  da  CONTRATANTE  e  mediante  prévia  e  expressa

autorização da SUOP o contratado poderá, em regime de responsabilidade solidária,

sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte

do serviço, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), desde que não altere

substancialmente as cláusulas pactuadas;

8.2 - No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta

somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas

reforçará a capacidade técnica da Contratada, que executará, por seus próprios

meios,  o  principal  dos  serviços  de  que  trata  este  projeto,  assumindo  a

responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados;

8.3 – A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a

única responsável perante a Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO, mesmo que

tenha havido a

apresentação de empresa a ser subcontratada para execução de determinado serviço

integrante desta Licitação;

8.4 – A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos

serviços,  deverá  comprovar  perante  a  SubSecretaria  Municipal  de  Obras  e

Pavimentação  -  SUOP  a  regularidade  jurídica/fiscal  e  trabalhista  de  sua

subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas

quando relacionadas com o objeto do Contrato;

8.5 – A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito de, após a

contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa contratada e de

sua(s) subcontratada(s) se submetam às regras estabelecidas neste instrumento

convocatório e consequente Contrato;

9.   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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9.1 -  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais

dispositivos legais, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos

a seguir:

9.1.1 – Apresentar na reunião de partida os seguintes documentos : Anotação de

Responsabilidade Técnica – ART, do responsável pela execução da obra. Certificado

do Cadastro Específico do INSS (CEI), Comprovante da Garantia Contratual e Plano

de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro de execução dos serviços elaborados em

conformidade com o projeto e seus anexos; 

9.1.2 - Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados observando

o que dispõe o Projeto Básico, e Projeto de Engenharia composto de: projetos

geométricos,  mapas  e  detalhes  construtivos  e  de  acessibilidade,  planilhas

orçamentárias,  memórias  de  cálculo,  composições  unitárias,  cronograma  físico-

financeiro e memorial descritivo, e ainda: Edital de licitação e normas técnicas.

a)  Por  qualquer  acidente  no  trabalho  de  execução  das  obras  e  serviços

contratados;

b) Pelo uso de patentes registradas;

c)  Pela  destruição  ou  danificação  da  obra  em  construção  até  a  definitiva

aceitação da mesma pelo Município;

d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos

dos  serviços  contratados,  ainda  que  ocorridos  em  via  pública,  ou  local  de

terceiros.

9.1.3 –  A  contratada  deverá  manter  preposto,  devidamente  aceito  pela

Administração, no local da Obra, para representá-lo na execução o Contrato;

9.2 - Ao assinar o contrato a contratada deverá apresentar uma Declaração de

Domicilio Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta corrente como

única e exclusiva para todos os recebimentos que a Administração Pública do

Município de Porto Velho – RO deverá efetuar relativos ao cumprimento de suas

obrigações contratuais, conforme determina a Lei Municipal n. 2016 de 11/06/2012,

modelo próprio da empresa.

9.3.  Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a contar do

recebimento definitivo.

10.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1 - Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais

disposições legais, a Contratante se obrigará:
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10.1.1 – Realizar reunião de partida com a CONTRATADA, após a publicação do

extrato  do  contrato,  para  apresentação  do  projeto  executivo  da  obra  e

recolhimento dos documentos constantes do item 09.1.1;

10.1.2 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Projeto Básico, desde

que estabelecidas às condições regidas no Contrato;

10.1.3 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados

pela Contratada e respectivas medições emitidas de acordo com o Cronograma Físico

Financeiro;

10.1.4 - A  fiscalização  exercida  pela  SubSecretaria  Municipal  de  Obras  e

Pavimentação  SUOP,  terá  em  especial,  poderes  para  suspender  a  execução  dos

serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado;

10.1.5 - Exigir  reparo  dos  possíveis  danos  causados  à  Administração  ou  a

terceiros por culpa ou dolo da Contratada;

10.1.6 - Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação de

todas as informações indispensáveis à regular execução das obras, pelo pagamento

oportuno das parcelas devidas.

11. FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DA OBRA:

11.1. No início da execução dos serviços será cobrado da CONTRATADA: 

a) A ART da prestação de serviços emitido pelo CREA-RO;

11.2.   A autorização para o início dos serviços será efetivada através de

anotação por escrito (Ordem de Serviços) fornecido pela SubSecretaria Municipal

de Obras e Pavimentação SUOP.

11.3.  As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado, capacitado

e designado pela SubSecretaria Municipal de Obras e Pavimentação -  SUOP.

11.4. Na existência de serviços não descritos, mas necessários e/ou em caso de

divergência entre o memorial descritivo, planilhas e/ ou projetos, a CONTRATADA

somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer

procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou

em outros documentos contratuais, não exime a  CONTRATADA da obrigatoriedade da

utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os

objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as

normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

11.5. Não serão aceitos valores aditivos no contrato a pedidos da  CONTRATADA

decorrentes  de  falta  de  material,  exceto  a  situação  em  que  a  FISCALIZAÇÃO

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
62

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

formalmente  autorizar  alteração  prévia  no  projeto  em  virtude  de  melhorias

necessárias.

 Observações: 

I. No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de

materiais, equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado

que  estes  itens  deverão  ser  de  qualidade  extra,  definido  no  item

materiais/equipamentos,  e  que  as  escolhas  deverão  sempre  ser  aprovadas

antecipadamente pela fiscalização ou pelos projetistas.

II. Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas

nos projetos básicos ou específicos, sempre prevalecendo à aprovação antecipada

da fiscalização para sua utilização. 

          A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente

e  capaz  de  proporcionar  serviços  tecnicamente  bem  feitos  e  de  acabamento

esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico

e financeiro proposto seja cumprido à risca.

12.    DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

12.1  - A  comissão de  fiscalização da  SUOP promoverá  a medição  dos serviços

executados, que deverá conter um relatório da obra, com o número de funcionários

e a identificação do engenheiro responsável, devendo elaborar também uma planilha

de execução dos serviços, assinada e datada, e os encaminhará à CONTRATADA para

emissão da Nota Fiscal relativa à medição apresentada, oportunidade em que a esta

caberá  juntar  as  guias  de  recolhimento  dos  encargos  sociais  e  trabalhistas

referente ao mês imediatamente anterior.

12.1.1 – As medições deverão ser realizadas em conformidade com a solicitação da

Contratada  ou  quando  o  fiscal  julgar  pertinente  as  execução  do  cronograma

físico=financeiro;

12.2 -  Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA

de forma integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando a emissão de

Nota Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de pagamento;

12.3 -   No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as seguintes

referências:

a) A especificação dos serviços aferidos no boletim de medição;

b) O número do processo que deu origem à contratação;

c) O número da conta e agência do beneficiário.
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12.4  -  O  pagamento  será  efetuado  até  30  (trinta)  dias  da  comprovação  da

prestação dos serviços, no valor correspondente àqueles realizados no período de

referência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e

devidamente atestada pela fiscalização e pelo representante da contratada. 

12.5  –  Juntamente com  a Primeira  medição de  serviços, a  CONTRATADA deverá

apresentar comprovação de matrícula da obra, junto à Previdência Social;

12.6  -  A  CONTRATADA,  para  fins  de  pagamento,  deverá  juntar  aos  autos  a

respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP

(Lei nº. 9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS (Lei nº.

8.212/91 alterada pela Lei nº. 9.032/95 e Resolução nº. 657/98-INSS); cópia do

documento de arrecadação da Receita Federal – DARF (IN SRF nº. 81/96); cópia do

comprovante de pagamento do salário dos empregados, relativo ao mês imediatamente

anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91, alterada pela Lei nº. 9.032/95), a

anotação de responsabilidade técnica - ART e o cadastro da matrícula da obra -

CEI. Todos os documentos citados devem ser juntados aos autos com data relativa

ao  período  de  execução  da  obra  objeto  deste  projeto,  exceto  a  Guia  de

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que deverá ser

apresentada até o dia 7 (sete) do mês da ocorrência dos fatos geradores ou no dia

útil imediatamente anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia não útil.

13.   REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:

13.1  – A  obra será  por preço  global irreajustável,  considerando o  prazo de

execução, conforme o Art. 2º, § 1º, da Lei 10.192, de 14/02/2001.

13.2 – Em caso de paralisação ou aditamento de prazo, devidamente justificado

pela CONTRATANTE, que venha a ultrapassar um ano de execução da obra ou serviço,

ter-se-á  que  as  parcelas  contratuais  excedentes  ao  prazo  de  um  ano,  serão

reajustadas pelos índices oficiais de variação das tabelas do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, aplicáveis para o

Estado de Rondônia, contados a partir da  data do orçamento  que a proposta

referir-se,  conforme  previsto  no  edital  e  no  contrato,  ou  ainda  do  último

reajustamento, através da seguinte fórmula:

R= (Ii – Io).V

           Io

R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

Io= Índice de preço verificado no mês do orçamento que a proposta se referir e

que deu origem ao contrato.

Ii= Índice de preço referente ao mês de reajustamento.
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V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a ser

reajustado. 

13.3. Os  critérios  para  correção  monetária,  serão  os  estabelecidos  na  Lei

9.069/95, caso o pagamento não seja efetuado no prazo previsto no projeto básico.

13.4.  Para itens  de contrato  que necessitem  ser reajustados  por mais  de um

índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando

cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice.

13.5 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma não possa ser mais ser utilizado, será adotado em substituição,

mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação

então em vigor;

13.6 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços

previsto  no  próprio  contrato,  as  atualizações  e  compensações  financeiras

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, não caracterizam alteração

do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila.

14.   DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

14.1. A entrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma:

a) Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização

(SUOP), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)

dias da comunicação escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o

decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos

termos contratuais, nos termos do que disciplina o artigo 69 da Lei nº 8.666/93.

     O prazo de observação a qual se refere a alínea “b” do item 14.1 deste

projeto não poderá ser superior a 90 (noventa) dias. 

15.   DA GARANTIA CONTRATUAL:

15.1 – No ato da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá prestar

garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar

por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;

15.2 -   A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,

pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou

penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato, sem

prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

15.3 -   Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor

apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada

para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.
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15.4 – A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante

requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste

caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à

época da solicitação.

        Porto Velho, 04 de Outubro de 2017.

Aprovo:

Eng.º Tiago Dambrós Costa Beber
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos 
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1. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

A. PLANILHA DE SERVIÇOS PRELIMINARES
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO (VILA OLIMPICA)
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos - SEMISB
BAIRRO: CUNIÃ
Departamento de Projetos - DEPROJ
LOCAL: AV. AMAZONAS
Divisão de Orçamento - DIOR
SINAPI/RO: ABRIL/2017 - SEM DESONERAÇÃO 
Data Atualização: 06.06.2017

ITEM Códigos DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$ )

 VALOR TOTAL
(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 C.PRELIM.01 Administração Local da Obra unid  1,00 196.763,04 196.763,04

SUBTOTAL 
DO ITEM 
1.0 196.763,04 

Fonte:
SINAPI/RO: ABRIL/2017 - SEM DESONERAÇÃO 
Tabelas sintética, de insumos e analítica
TABELA SEINFRA/CE - SEM DESONERAÇÃO - VERSÃO 024 
( 2017)
Tabela de insumos - utilizando o prefixo I - XXX para 
indicar o código
Tabela DER/RO FEV/2017  - SEM DESONERAÇÃO

 SUB- TOTAL R$ 196.763,04

 BDI 22,88% R$ 45.019,38

 TOTAL COM BDI  R$ 241.782,42

B. PLANILHA DE CONTRAPARTIDA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO (VILA OLIMPICA)
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos - SEMISB
BAIRRO: CUNIÃ
Departamento de Projetos - DEPROJ
LOCAL: AV. AMAZONAS
Divisão de Orçamento - DIOR
SINAPI/RO: ABRIL/2017 - SEM DESONERAÇÃO 
Data Atualização: 06.06.2017

ITEM Códigos DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$ )

 VALOR TOTAL
(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 C.PMPV 01
PCMAT  (Progr.de  Condições  e
Meio  Ambiente  de  Trabalho  na
Ind. da Const. Civil)

unid
 1,00 

3.012,73 3.012,73

1.2 C.PMPV 02
PCMSO  -  (Programa  de  Controle
Médico e Saúde Ocupacional)

unid
 1,00 

2.636,14 2.636,14

1.3 C.PMPV 03
Limpeza  mecanizada  de  terreno
com remoção de camada vegetal,
utilizando retroescavadeira

m²
 11.001,98

0,12 1.320,24
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1.4 C.PMPV 04
Capina  e  limpeza  manual  de
terreno com pequenos arbustos

m²
 2.750,50 

1,06 2.915,53

1.5 C.PMPV 05
Barracões (Depósito, Escritório
e A. de Vivência)

m²
 38,00 

331,42 12.593,96

1.6 C.PMPV 06
Ligações  provisórias  água/esg
cant obra c/escav excl reparo

unid
 1,00 

1.942,92 1.942,92

1.7 C.PMPV 07
Instalação/Ligação  provisória
elétrica  baixa  tensão  p/  cant
obra

unid
 1,00 

1.567,07 1.567,07

1.8 74209/001
Placa de obra em chapa de aço
galvanizado

m²
 6,00 

370,50 2.223,00

1.9 C.PMPV 08 Retirada de paralelepipedo m²  1.063,79 3,19 3.393,49

1.10 C.PMPV 09
Retirada de calçada de passeio
e meio fio m³

 14,73 231,76 3.413,82

1.11 C.PMPV 10
Retirada  de  canteiro  de
paisagismo m³

 42,73 9,57 408,93

1.12 C.PMPV 11
Retirada de fossa existente da
arquibancada  utilizando
retroescavedeira para remoção m³

 37,67 6,41 241,46

1.13 85417

Retirada  de  tubulação
hidrossanitaria (água) aparente
com conexões DIN ½'' á DIN 2''
(Bloco Administrativo)

m  103,90 3,40 353,26

1.14 73616
Demolição  de  concreto  simples
(Acessibilidade calçada)

m³
 31,39 231,76 7.274,95

1.15 C.PMPV 22

Material  para  recicladora  de
resíduos da construção civil -
Material  tipo  A  (Concreto,
alvenaria,  produtos  
cerâmicos,  argamassa,  areia,
pedra,  cimento e cal.) m³

 2.645,27 3,50 9.258,45

1.16 C.PMPV 23

Material  para  recicladora  de
resíduos da construção civil -
Material  tipo  B  (madeira,
plástico,  papéis,  papelões,
metais,  
vidros, ferro e lata.) m³

 12,99 6,40 83,14

1.17 74010/001

Carga  e  descarga  mecânica  de
solo  utilizando  caminhão
basculante  5,0  m³/11T  e  pá
carregadeira sobre pneus 105 HP
-  cap  1,72  m³  (bota-fora)  -
Material tipo A m³

 2.645,27 1,60 4.232,43

1.18 74010/001

Carga  e  descarga  mecânica  de
solo  utilizando  caminhão
basculante  5,0  m³/11T  e  pá
carregadeira sobre pneus 105 HP
-  cap  1,72  m³  (bota-fora)  -
Material tipo B m³

 12,99 1,60 20,78

1.19 95876

Transporte  com  caminhão
basculante  de  14  m³,  em  via
urbana pavimentada, DMT até 30
km ( Bota fora recicladora = 12
Km) - Material tipo A m³ x km

 31.743,24 0,84 26.664,32

1.20 95876

Transporte  com  caminhão
basculante  de  14  m³,  em  via
urbana pavimentada, DMT até 30
km ( Bota fora recicladora = 12
Km) - Material tipo B m³ x km

 155,88 0,84 130,94
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SUBTOTAL 
DO ITEM 
1.0 83.687,56 

2.0 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS

2.1
C.PMPV 12

Retirada e Reposicionamento de
calhas  da  cobertura  para
correção de locação m 132,26

29,97 3.963,83

2.2

C.PMPV 13

Recuperação  das  esquadrias
metalicas "Janelas Maxin-Ar" –
incluso: retirada da esquadria
para  lixamento  ajustes  e
recolocação

m²

92,03 

101,52 9.342,89

2.3
C.PMPV 14

Retirada  e  recolocação  de
telhas onduladas (para serviços
de emboço na platibanda)

m²
132,26

15,09 1.995,80

2.4
73806/001

Limpeza de superficie com jato
de alta pressão de ar e água

m²
331,07

1,63 539,64

SUBTOTAL 
DO ITEM 
2.0 15.842,16 

3.0
INSTALAÇÕES DE TUBOS DE AGUA –
BLOCO ADM

3.1
C.PMPV 21

Escavação  manual  de  valas  em
terra  compactada,  prof.  Até
1,00 m m³  0,43 40,67 

17,49 

3.2 93382
Reaterro  manual de valas com
compactação mecanizada. m³  0,52 21,91 

11,39 

3.3 94962

Concreto  magro  para  lastro,
traço  1:4,5:4,5  (cimento/areia
média/brita  1)  -  preparo
mecânico  com  betoneira  400
litros  (enchimento   piso
demolido escavado) m³  0,02 305,04 

6,10 

3.4

C.PMPV 15

Rasgo  em  alvenaria  para
ramais/distribuição  com
diametros  menores  ou  iguais  a
50 mm. m  83,71 9,49 

794,41 

3.5
C.PMPV 16

Enchimento  de  rasgo  em
alvenaria com argamassa até 50
mm m  83,71 6,29 

526,54 

3.6 91785

( Composição representativa) do
serviço de instalação de tubos
e PVC, soldável, água fria, DN
25mm ( instalado em ramal, sub-
ramal, ramal de distribuição ou
prumada),  incluso  conexões,
cortes e fixação  para prédios. m  79,92 31,29 

2.500,70 

3.7 91788

(Composição  representativa)  do
serviço de instalação de tubos
de PVC, soldável, água fria ,
DN 50mm ( instalado em ramal,
sub-ramal,  ramal  de
distribuição  ou  prumada),
incluso  conexões,  cortes  e
fixação para prédios. m  82,21 28,87 

2.373,40 
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3.8

89987

Registro  de  gaveta  bruto,
latão,  roscavel,  3/4'',  com
acabamento  e  canopla  cromados
- Fornecimento e instalação em
ramal de água

unid

 9,00 51,23 

461,07 

3.9

94974

Resgistro  de  gaveta  bruto,
latão  roscável,  1.1/2",  com
acabamento e canopla cromados,
instalado em reservação de água
de  edificação  que  possua
reservatório  de
fibra/fibrocimento  -
Fornecimento e instalação

unid

 1,00 101,74 

101,74 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
3.0 6.792,84 

4.0
HIDROSSANITÁRIO - CAMPO E 
VESTIÁRIO

4.1

C.PMPV 17

Tanque  séptico  DIM  INT
(2,30x4,15x2,10m)  e  chaminés
(x2) DIM INT (0,80x0,80x0,48m)
–  Profundidade  de  escavação
geral  2,60x4,45x2,88m  em
concreto  armado,  incluso
escavação e reaterro – Material
e mão de obra

unid

 1,00 21.247,30 

21.247,30 

4.2

C.PMPV 18

Filtro  Anaeróbico  DIM  INT
(3,60x3,60x2,10m)  e  chaminé
(0,80x0,80x0,48m)  –
Profundidade de escavação geral
3,90x3,90x2,88m  em  concreto
armado,  incluso  escavação  e
reaterro  –  Material  e  mão  de
obra

unid

 1,00 27.988,49 

27.988,49 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
4.0 49.235,79 

5.0
HIDROSSANITÁRIO – BLOCO 
ADMINISTRATIVO

5.1

C.PMPV 19

Tanque  séptico  DIM  EXT
(2,30x3,30x1,80m)  e  chaminé
(0,80x0,80x1,15m)  –
Profundidade de escavação geral
3,60x2,60x3,40m  em  concreto
armado,  incluso  escavação  e
reaterro  –  Material  e  mão  de
obra

unid

 1,00 19.108,36 

19.108,36 

5.2

C.PMPV 20

Filtro  Anaeróbico  DIM  INT
(2,55x2,55x1,80m)  e  chaminé
(0,80x0,80x0,23m)  –
Profundidade de escavação geral
2,70x2,70x2,68m  em  concreto
armado,  incluso  escavação  e
reaterro  –  Material  e  mão  de
obra

unid

 1,00 14.926,02 

14.926,02 

SUBTOTAL 
DO ITEM 

34.034,38 
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5.0

Fonte:
SINAPI/RO: ABRIL/2017 - SEM DESONERAÇÃO 
Tabelas sintética, de insumos e analítica
TABELA  SEINFRA/CE  -  SEM  DESONERAÇÃO  -  VERSÃO  024
( 2017)

 SUB- TOTAL R$ 189.592,73

 BDI 22,88% R$ 43.378,82

 TOTAL COM BDI  R$ 232.971,55

Tabela de insumos - utilizando o prefixo I - XXX para indicar o código
Tabela DER/RO FEV/2017  - SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
C. PLANILHA DE INFRAESTRUTURA
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos - SEMISB
Departamento de Projetos - DEPROJ
COMPLEXO ESPORTIVO ( VILA OLÍMPICA)
Divisão de Orçamento - DIOR
BAIRRO: CUNIÃ
LOCAL: AV. AMAZONAS
SINAPI/RO: ABRIL 2017 - SEM DESONERAÇÃO
Data atualização: 06.06.2017

ITEM Códigos DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
R$

UNITÁRIO
R$ TOTAL

1.0 PAVIMENTAÇÃO

1.1 PISO

1.1.1

C.INFRA01

Regularização da área de pista
–  Consiste  em:  acerto  e
verificação  do  nivelamento  da
área m² 3.763,17 5,77 21.713,49 

1.1.2

C.INFRA02

Piso  intertravado  10x20cm,  na
cor  cinza,  espessura  6cm  FCK
35MPa, assentado sobre colchão
de  areia  grossa  6cm,  incluso
rejuntamento com areia m² 3.311,17 68,83 227.907,83 

1.1.3

C.INFRA03

Piso  intertravado  10x20cm,
pigmentado  na  cor  terra  cota,
espessura  6cm  FCK  35MPa,
assentado  sobre  colchão  de
areia  grossa  6cm,  incluso
rejuntamento com areia m² 238,88 68,83 16.442,11 

1.1.4

C.INFRA04

Piso  intertravado  10x20cm,
pigmentado  na  cor  amarela,
espessura  6cm  FCK  35MPa,
assentado  sobre  colchão  de
areia  grossa  6cm,  incluso
rejuntamento com areia m² 213,12 68,83 14.669,05 

1.1.5

68333

Piso em concreto da calçada 20
Mpa preparo mecânico, espessura
7cm, incluso junta de dilatação
em madeira m² 34,36 47,97 1.648,25 

1.1.6 C.INFRA05

Paginação  em  areia
média,espessura  5  cm  –
fornecimento e mão de obra m² 2.128,85 7,85 16.711,47 

1.1.7 C.INFRA06 Meio-fio  (guia)  de  concreto
pré-moldado,  dimensões
12x15x30x100cm (face superior x
face  inferior  x  altura  x
comprimento),  rejuntado  c/

m 979,80 46,76 45.815,45 
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argamassa  1:4  cimento:areia,
incluindo escavação e reaterro

1.2 COMUNICAÇÃO VISUAL

1.2.1
84665

Pintura  acrilica  para
sinalização horizontal em piso m² 64,08

17,65 
1.131,01 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
1.0 346.038,66 

2.0 URBANIZAÇÃO

2.1
85180

Plantio  de  grama  esmeralda  em
rolo m² 7.514,10 19,45 146.149,25 

2.2 C.INFRA07

Banco de concreto armado Fck 20
Mpa  aparente,  larg.50  cm
comprimento  2,4  m  e  espessura
10 cm unid 32,00 730,98 23.391,36 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
2.0 169.540,61 

3.0 ACESSIBILIDADE

3.1
C.INFRA08

Piso  Podotátil  de
Alerta/Direcional m² 159,36 71,72 11.429,30 

3.2
C.INFRA09

Concreto  não  estrutural,
consumo 210 kg/m³, preparo com
betoneira, sem lançamento m³ 4,78 344,78 1.648,05 

SUBTOTAL 
DO ITEM 
3.0 13.077,35 

4.0 RESERVATÓRIO ELEVADO – BLOCO ADMINISTRATIVO

4.1 FUNDAÇÃO

4.1.1 74205/001

Escavação  mecanizada  de
material  1ª  categoria,
proveniente  de  corte  de
subleito  (  com  trator  de
esteiras) m³ 4,69 1,89 8,86 

4.1.2
C.INFRA 10

Escavação  manual  de  vala
material 1A categoria m³ 1,19 55,83 66,44 

4.1.3
C.INFRA 11

Reaterro e compactação mecanica
de vala com compactador manual
tipo soquete vibratório m³ 3,75 20,06 75,23 

4.1.4

94962

Concreto  magro  para  lastro,
traço  1:4,5:4,5  (cimento/areia
média/brita  1)  -  preparo
mecânico  com  betoneira  400
litros m³ 0,11 305,04 33,55 

4.1.5

C.INFRA 12

Armação  de  aço  CA-60  diametro
3,4  á  6,0  mm  –
Fornecimento/Corte/Dobra/Coloca
ção (com perda 10%) kg 18,80 8,94 168,07 

4.1.6 C.INFRA 13 Armação  de  aço  CA-50  diametro
6,3  á  12,5  mm  –
Fornecimento/Corte/Dobra/Coloca

kg 136,40 9,07 1.237,15 
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ção (com perda 10%)

4.1.7 5651
Forma  tábua  p/  concreto  em
fundação  c/  reaproveitamento
5x. m² 4,50 27,52 123,84 

4.1.8 94964

Concreto  fck=20Mpa,  traço
1:2,7:3  (cimento/areia  média/
brita  1  )  -  Preparo  mecânico
com betoneira 400 litros. m³ 1,19 386,50 459,94 

4.1.9 94966

Concreto  fck=  30  Mpa,  traço
1:2,1:2,5 (cimento/areia média/
brita 1) - Preparo mecânico com
betoneira 400 litros m³ 1,69 400,25 676,42 

4.1.10 74157/004
Lançamento/aplicação  manual  de
concreto em fundações m³ 2,88 103,04 296,76 

4.2 ESTRUTURA METÁLICA

4.2.1
C.INFRA 14

Reservatório  elevado  20  m³  em
estrutura  metálica  -
fornecimento e instalação unid 1,00 33.540,00 33.540,00 

4.3 TRANSPORTE DE BOTA FORA

4.3.1 74010/001

Carga  e  descarga  mecânica
utilizando  caminhão  basculante
e pá carregadeira sobre pneus *
105 HP * CAP. 1,72m³ m³ 3,60 1,60 5,76 

4.3.2

95876

Transporte  com  caminhão
basculante  de  14  m³,  em  via
urbana pavimentada, DMT até 30
km ( Bota fora recicladora 12
km) m³ x km 43,20 0,84 36,29 

4.3.3

C.PMPV 22

Material  para  recicladora  de
resíduos da construção civil -
Material  tipo  A  (Concreto,
alvenaria,  produtos  
cerâmicos,  argamassa,  areia,
pedra,  cimento e cal.) m³ 3,60 3,50 12,60 

TOTAL DO ITEM 4.0 36.740,91 

5.0 RESERVATÓRIO ENTERRADO – BLOCO ADMINISTRATIVO

5.1 INFRA ESTRUTURA

5.1.1 C.INFRA 15

Escavação mecânica de vala não
escorada  em  material  de  1A
categoria  com  profundidade  de
1,5M  até  3,0  M  de  com
retroescavadeira  75  HP  ,  sem
esgotamento m³ 50,38 6,71 338,05 

5.1.2
C.INFRA 10

Escavação  manual  de  vala
material 1A categoria m³ 5,60 55,83 312,65 

5.1.3 C.INFRA 16

Acerto  e  nivelamento  do  fundo
da  vala  do  reservatorio
enterrado m² 31,20 7,56 235,87 

5.1.4 C.INFRA 17 Lastro de brita n°1 e=5cm m³ 1,43 136,91 195,78 

5.1.5 C.INFRA 18

Berço  de  cascalho  e=10cm,  com
compactação  com  placa
vibratória - Fornecimento e Mão
de Obra m² 31,20 8,59 268,01 

5.1.6
79482

Aterro  com  areia  com
adensamento hidráulico m³ 32,81 61,96 2.032,91 
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5.1.7 94963

Concreto  fck=15  Mpa,  traço
1:3,4:3,5 (cimento/areia média/
brita  1  )  -  Preparo  mecânico
com betoneira 400 litros - para
ancoragem central m³ 4,40 344,91 1.517,60 

5.1.8 68053

Fornecimento/Instalação  Lona
plastica  preta,  para
impermeabilização e= 150 micras m² 31,20 5,11 159,43 

5.1.9 73994/001

Armação em tela de aço soldada
nervurada Q-138, Aço CA-60, 4,2
mm, malha 10x10cm m² 31,20 9,35 291,72 

5.1.10

94964

Concreto  fck=20Mpa,  traço
1:2,7:3  (cimento/areia  média/
brita  1  )  -  Preparo  mecânico
com  betoneira  400  litros.
(  para  calçada  e=7cm  sobre
reservatório) m³ 4,01 386,50 1.549,87 

5.1.11
74157/004

Lançamento/aplicação  manual  de
concreto em fundações m³ 8,41 103,04 866,57 

5.2 CISTERNA DE POLIETILENO

5.2.1

C.INFRA 19

Cisterna  de  polietileno
horizontal  enterrada  -  5000
Litros - Incluso Fornecimento e
colocação  com  utilização  de
retroescavadeira unid

2,00 2.333,17 

4.666,34 

5.3 TRANSPORTE DE BOTA FORA

5.3.1 74010/001

Carga  e  descarga  mecânica
utilizando  caminhão  basculante
e pá carregadeira sobre pneus *
105 HP * CAP. 1,72m³ m³ 74,99 1,60 119,98 

5.3.2

95876

Transporte  com  caminhão
basculante  de  14  m³,  em  via
urbana pavimentada, DMT até 30
km  (  Bota  fora  recicladora
xxxx) m³xKm 899,88 0,84 755,90 

5.3.3

C.PMPV 22

Material  para  recicladora  de
resíduos da construção civil -
Material  tipo  A  (Concreto,
alvenaria,  produtos  
cerâmicos,  argamassa,  areia,
pedra,  cimento e cal.) m³ 74,99 3,50 262,47 

TOTAL DO ITEM 5.0 13.573,15 

6.0 CASA DE ABRIGO DA B.R – BLOCO ADMINISTRATIVO

6.1 INFRA ESTRUTURA

6.1.1
C.INFRA 10

Escavação  manual  de  vala
material 1A categoria m³ 0,09 55,83 5,02 

6.1.2
74007/001

Forma  tábua  para  concreto  –
reaproveitamento x10 m² 10,20 22,47 229,19 

6.1.3

C.INFRA 12

Armação  de  aço  CA-60  diametro
3,4  á  6,0  mm  –
Fornecimento/Corte/Dobra/Coloca
ção (com perda 10%) kg 15,70 8,94 140,36 

6.1.4

C.INFRA 13

Armação  de  aço  CA-50  diametro
6,3  á  12,5  mm  –
Fornecimento/Corte/Dobra/Coloca
ção (com perda 10%) kg 51,53 9,07 467,38 
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6.1.5 94962

Concreto  magro  para  lastro,
traço  1:4,5:4,5  (cimento/areia
média/brita  1)  -  preparo
mecânico  com  betoneira  400
litros m³ 0,0045 305,04 1,37 

6.1.6

94965

Concreto  fck=25Mpa,  traço
1:2,3:2,7  (cimento/areia
média/brita  1)  -  Preparo
mecânico  com  betoneira  400
litros m³ 0,63 386,25 243,34 

6.1.7
74157/004

Lançamento/aplicação  manual  de
concreto em fundações m³ 0,63 103,04 64,92 

6.2 PAREDES

6.2.1

72132

Alvenaria  em  tijolo  ceramico
macico  5x10x20cm  1/2  vez
(espessura 10cm), assentado com
argamassa traco 1:2:8 (cimento,
cal e areia) m² 20,93 49,46 1.035,20 

6.2.2

87879

Chaspico  aplicado  somente  em
estrutura  de  concreto  em
alvenarias internas, com colher
de pedreiro. Argamassa 1:3 com
preparo em betoneira 400L m² 41,86 3,01 126,00 

6.2.3 C. INFRA 20
Reboco paulista (Emboco e=1,5cm
mais  Reboco  e=0,5cm)  para
paredes m² 41,86 45,50 1.904,63 

6.2.4 95465

Cobogo  ceramico  (vazado)
9x20x20  cm,  assentado  com
argamassa traco 1:4 de cimento
e areia m² 0,60 91,15 54,69 

6.3 COBERTURA

6.3.1 C.INFRA 21

Estrutura  em  madeira
aparelhada,  para  telha
estrutural  de  fibrocimento
ancorada em laje ou parede m² 5,04 20,68 104,23 

6.3.2 C.INFRA 22

Cobertura  com  telha  de
fibrocimento ondulada, esp=6mm,
com  cumeeira  universa  e
acessórios  de  fixação.
Excluindo madeiramento m² 5,04 32,28 162,69 

6.4 PISO

6.4.1
C.INFRA 23

Concreto não estrutral, consumo
150  Kg/m³,  preparo  com
betoneira, sem lançamento m³ 0,23 314,17 72,26 

6.4.2
74157/004

Lançamento/aplicação  manual  de
concreto em fundações m³ 0,23 103,04 23,70 

6.5 ESQUADRIA

6.5.1 91341
Porta de abrir em aluminio tipo
veneziana, com guarnição m² 2,34 969,99 2.269,78 

6.6 PINTURA

6.6.1
88485

Aplicação  de  fundo  selador
Acrílico em paredes, uma demão m² 41,86 1,70 71,16 

6.6.2
88489

Aplicação manual de pintura com
tinta  látex  Acrílica  em
paredes, duas demão m² 41,86 11,09 464,23 

TOTAL DO ITEM 6.0 7.440,15 

7.0 CASA DE ABRIGO DA B.R – BLOCO ARQUIBANCADA
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7.1 INFRA ESTRUTURA

7.1.1
C.INFRA 10

Escavação  manual  de  vala
material 1A categoria m³ 0,09 55,83 5,02 

7.1.2
74007/001

Forma  tábua  para  concreto  –
reaproveitamento x10 m² 10,20 22,47 229,19 

7.1.3

C.INFRA 12

Armação  de  aço  CA-60  diametro
3,4  á  6,0  mm  –
Fornecimento/Corte/Dobra/Coloca
ção (com perda 10%) kg 15,70 8,94 140,36 

7.1.4

C.INFRA 13

Armação  de  aço  CA-50  diametro
6,3  á  12,5  mm  –
Fornecimento/Corte/Dobra/Coloca
ção (com perda 10%) kg 51,53 9,07 467,38 

7.1.5 94962

Concreto  magro  para  lastro,
traço  1:4,5:4,5  (cimento/areia
média/brita  1)  -  preparo
mecânico  com  betoneira  400
litros m³ 0,0045 305,04 1,37 

7.1.6

94965

Concreto  fck=25Mpa,  traço
1:2,3:2,7  (cimento/areia
média/brita  1)  -  Preparo
mecânico  com  betoneira  400
litros m³ 0,63 386,25 243,34 

7.1.7
74157/004

Lançamento/aplicação  manual  de
concreto em fundações m³ 0,63 103,04 64,92 

7.2 PAREDES

7.2.1

72132

Alvenaria  em  tijolo  ceramico
macico  5x10x20cm  1/2  vez
(espessura 10cm), assentado com
argamassa traco 1:2:8 (cimento,
cal e areia) m² 19,60 49,46 969,42 

7.2.2

87879

Chapisco  aplicado  somente  em
estrutura  de  concreto  em
alvenarias internas, com colher
de pedreiro. Argamassa 1:3 com
preparo em betoneira 400L m² 39,20 3,01 117,99 

7.2.3 C. INFRA 20
Reboco paulista (Emboco e=1,5cm
mais  Reboco  e=0,5cm)  para
paredes m² 39,20 45,50 1.783,60 

7.2.4 95465

Cobogo  ceramico  (vazado)
9x20x20  cm,  assentado  com
argamassa traco 1:4 de cimento
e areia m² 0,60 91,15 54,69 

7.3 COBERTURA

7.3.1 C.INFRA 21

Estrutura  em  madeira
aparelhada,  para  telha
estrutural  de  fibrocimento
ancorada em laje ou parede m² 5,04 20,68 104,23 

7.3.2 C.INFRA 22

Cobertura  com  telha  de
fibrocimento ondulada, esp=6mm,
com  cumeeira  universa  e
acessórios  de  fixação.
Excluindo madeiramento m² 5,04 32,28 162,69 

7.4 PISO

7.4.1
C.INFRA 23

Concreto não estrutral, consumo
150  Kg/m³,  preparo  com
betoneira, sem lançamento m³ 0,23 314,17 72,26 

7.4.2
74157/004

Lançamento/aplicação  manual  de
concreto em fundações m³ 0,23 103,04 23,70 
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7.5 ESQUADRIA

7.5.1 91341
Porta de abrir em aluminio tipo
veneziana, com guarnição m² 2,34 969,99 2.269,78 

7.6 PINTURA

7.6.1
88485

Aplicação  de  fundo  selador
Acrílico em paredes, uma demão m² 39,20 1,70 66,64 

7.6.2
88489

Aplicação manual de pintura com
tinta  látex  Acrílica  em
paredes, duas demão m² 39,20 11,09 434,73 

TOTAL DO ITEM 7.0 7.211,31 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 TUBOS DE PVC

8.1.1 C.INFRA 46

Retirada,  limpeza  e
reassentamento  de
paralelepipedo sobre colchão de
pó  de  pedra  esp.  10  cm
Considerando  aproveitamento  do
paralelepipedo m² 4,63 58,69 271,73 

8.1.2
C. PMPV. 21

Escavação  manual  de  valas  em
terra  compactada,  prof.  Até
1,00 m m³ 46,81 40,67 1.903,76 

8.1.3 C.INFRA 11

Reaterro e compactação mecanica
de vala com compactador manual
tipo soquete vibratório m³ 38,65 20,06 775,32 

8.1.4 89402

Tubo de PVC soldavel agua fria
25 mm, inclusive fornecimento e
instalação m 19,80 6,85 135,63 

8.1.5 89447

Tubo de PVC soldavel agua fria
32 mm, inclusive fornecimento e
instalação m 54,96 7,04 386,92 

8.1.6 89449

Tubo de PVC soldavel agua fria
50 mm, inclusive fornecimento e
instalação m 1.040,12 12,52 13.022,30 

8.1.7 89512

Tubo  de  PVC,  série  R,  água
pluvial,  DN  100  mm,
fornecimento e instalação m 4,00 38,72 154,88 

8.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS

8.2.1 C. INFRA 24

Torneira plástica ½ (20mm) com
bica  para  mangueira  –
Fornecimento e instalação unid 18,00 31,58 568,44 

8.2.2 C. INFRA 25

Proteção  da  torneira  plástica
com tubo de PVC 100mm recheada
com  argamassa  traço  1:4
(cimento e areia) unid 18,00 33,30 599,40 

8.2.3 94796

Torneira de bóia real, roscável
3/4" - Fornecida e instalada em
reservação de água unid 4,00 47,61 190,44 

8.2.4 88547

Chave  de  bóia  automática
superior  10A/250V  –
Fornecimento e instalação unid 4,00 69,19 276,76 

8.2.5 94498

Registro de gaveta bruto, latão
roscável, 2", em reservação de
água  de  edificação  que  possua
reservatório  de
fibra/fibracimento  -
Fornecimento e instalação unid 8,00 93,26 746,08 
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8.2.6 94496

Registro  de  gaveta  bruto,
latão,  roscável,  1.1/4",
instalado  em  reservação  de
fibra/fibrocimento  -
Fornecimento e instalação unid 12,00 64,01 768,12 

8.2.7 74093/001

Válvula de pé de crivo bronze
1 ¼'' (32mm) – Fornecimento e
instalação unid 4,00 74,78 299,12 

8.2.8 73795/003

Válvula de retenção vertical 1
¼''  (32mm)  –  Fornecimento  e
instalação unid 2,00 73,01 146,02 

8.2.9 83447
Caixa  de  passagem  40x40x50cm
fundo brita com tampa unid 4,00 152,94 611,76 

TOTAL DO ITEM 8.0 20.856,68 

9.0 ELÉTRICA

9.1 ELÉTRICA

9.1.1
C.INFRA 10

Escavação  manual  de  vala
material 1A categoria m³ 62,70 55,83 3.500,54 

9.1.2
73964/006

Reaterro  de  vala  com
compactação manual m³ 62,70 47,85 3.000,20 

9.1.3
83446

Caixa  de  passagem  30x30x40cm
fundo de brita com tampa unid 19,00 148,31 2.817,89 

9.1.4
83447

Caixa de passagem em alvenaria
com tampa em concreto armado -
(40,00x40,00x40,00)cm unid 4,00 152,94 611,76 

9.1.5
83448

Caixa  de  passagem  50x50x40cm
fundo de brita com tampa unid 6,00 230,27 1.381,62 

9.1.6
83450

Caixa  de  passagem  80x80x62cm
fundo de brita com tampa unid 3,00 388,62 1.165,86 

9.1.7 91867

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  25mm  (3/4''),
incluso conexões – Fornecimento
e instalação m 48,00 6,15 295,20 

9.1.8

93009

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel DN 60mm (2''), incluso
conexões  –  Fornecimento  e
instalação m 12,00 14,73 176,76 

9.1.9 C. INFRA 26

Cabo flexível PP cobre 0,6/1kV
3x2,5mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 90,00 7,06 635,40 

9.1.10 C. INFRA 27

Cabo flexível PP cobre 0,6/1kV
3x4  mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 65,00 10,98 713,70 

9.1.11 C. INFRA 28

Cabo flexível PP cobre 0,6/1kV
3x6  mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 229,00 15,31 3.505,99 

9.1.12 C. INFRA 29

Cabo flexível PP cobre 0,6/1kV
3x10  mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 78,00 23,77 1.854,06 

9.1.13 C. INFRA 30

Cabo flexível PP cobre 0,6/1kV
3x16  mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 326,00 35,08 11.436,08 

9.1.14 C. INFRA 31

Cabo flexível PP cobre 0,6/1kV
3x25  mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 70,00 50,14 3.509,80 

9.1.15 C. INFRA 32

Cabo flexível PP cobre 0,6/1kV
3x50  mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 155,00 79,73 12.358,15 
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9.1.16 C. INFRA 33

Cabo flexível PP cobre 0,6/1kV
3x95  mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 85,00 147,23 12.514,55 

9.1.17
92998

Cabo cobre isolado para 0,6/1kV
185  mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 60,00 87,88 5.272,80 

9.1.18 C. INFRA 34

Cabo cobre isolado para 0,6/1kV
400  mm²  –  Fornecimento  e
instalação m 180,00 210,59 37.906,20 

9.1.19
72251

Cabo  de  cobre  nu  16mm²  –
Fornecimento e instalação m 218,00 12,16 2.650,88 

9.1.20
72252

Cabo  de  cobre  nu  25mm²  –
Fornecimento e instalação m 218,00 17,69 3.856,42 

9.1.21
72254

Cabo  de  cobre  nu  50mm²  –
Fornecimento e instalação m 145,00 33,46 4.851,70 

9.1.22
83394

Poste  duplo  T  11m  200kgf  –
Fornecimento e instalação unid 6,00 809,02 4.854,12 

9.1.23
74246/001

Refletor retangular fechado com
lampada vapor metálico 400W unid 24,00 243,47 5.843,28 

9.1.24 74082/001

Assentam./Fornecimeno  de
conjunto de projetor retangular
fechado,  com  lâmpadas  vapor
metálico  250W  e  reatores  alto
fator de potencia e ignitor unid 6,00 222,89 1.337,34 

9.1.25

74130/004

Disjuntor  termomagnético
tripolar  padrão  nema
(americano)  10  á  50A  240V,
fornecimento e instalação unid 6,00 81,42 488,52 

9.1.26
74130/008

Disjuntor  termomagnético
tripolar em caixa moldada 300A unid 4,00 1.097,53 4.390,12 

9.1.27
74130/003

Disjuntor  bipolar
termomagnético - norma DIN 20A unid 1,00 56,78 56,78 

9.1.28
74130/008

Disjuntor  bipolar
termomagnético - 400 A unid 1,00 1.097,53 1.097,53 

9.1.29 C.INFRA 35

Fornec./Instalação  DPS  -
Dispositivo de proteção contra
surto 175V - 40kA unid 4,00 85,61 342,44 

9.1.30 C. INFRA 36

Poste em concreto armado DT 11
-  200kgf,  com  cruzeta  de
concreto unid 6,00 866,32 5.197,92 

9.1.31

91869

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  40mm  (1  1/4''),
incluso conexões – Fornecimento
e instalação

m

241,00 10,73 2.585,93 

9.1.32
74246/001

Refletor retangular fechado com
lampada vapor metálico 400W unid 6,00 243,47 1.460,82 

9.1.33 C. INFRA 37

Quadro  de  distribuição  para
QGBT disjuntor geral  tripolar,
400A,  até  32  saídas  com
barramento   -  ref.:  cemar,
general  eletric,  moratori  ou
equivalente unid 1,00 2.832,28 2.832,28 

9.1.34 C. INFRA 38

Projetor  retangular  PL-2000
tecnowatt,  com  refletor
martelado  de  facho  aberto  com
reator e lâmpada vapor metálico
de 1000 W unid 24,00 666,12 15.986,88 
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9.1.35 74131/004

Instalação/Fornecimento  de
Quadro  de  Proteção  e  Comando
para  iluminação  do  campo,
quadra  e  postes  3  pétalas
trifásico 100A unid 1,00 355,98 355,98 

9.1.36 C. INFRA 39

Instalação/Fornecimento  de
Quadro  de  Proteção  e  Comando
para motor-bomba d'água unid 1,00 1.847,36 1.847,36 

9.1.37

93010

Eletroduto  de  pvc  rígido
roscável  DN  75mm  (2  1/2"),
inclusive  conexões,
fornecimento e instalação m 110,00 20,28 2.230,80 

9.1.38 C. INFRA 40

Montagem  de  subestação
rebaixadora de energia, aérea e
ao  tempo  em  poste  duplo  T,
trifásica  de  150  kVA  de
potência;  tensão  de  entrada
13,8kV e saída 220/127V - 60Hz;
malha de aterramento; ramal de
ligação  aéreo  em  M.T.,
incluindo elaboração de projeto
executivo,  aprovação  na
concessionária unid 1,00 35.205,40 35.205,40 

9.2 SPDA RESERVATÓRIO ELEVADO 0,00 

9.2.1
72253

Cabo  de  cobre  nú  35mm²  –
Fornecimento e instalação unid 34,00 23,57 801,38 

9.2.2

93009

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel DN 60mm (2''), incluso
conexões  –  Fornecimento  e
instalação m 6,00 14,73 88,38 

9.2.3

83484

Fornec./Instalação  de  haste
alta  camada  cobre  copperweld
(254 microns) 5/8" 2,40 m para
pára-ráio unid 4,00 63,28 253,12 

9.2.4
72930

Cordoalha  de  cobre  nu,
inclusive  isoladores  –  50,00
mm² – Fornecimento e instalação

m
20,00 53,74 1.074,80 

9.2.5
I - 10956

Base para mastro de pára-raios
diâmetro nominal 2" unid 1,00 45,27 45,27 

9.2.6 C. INFRA 41

Captor  tipo  franklin  3  pontas
em  latão  cromado  com  duas
descidas unid 1,00 86,63 86,63 

9.2.7 C. INFRA 42
Mastro,  Ø=1  1/2",  para  pára-
ráio, h=3,00m unid 1,00 121,31 121,31 

9.2.8
83638

Mastro,  Ø=2",  para  pára-ráio,
h=3,00m unid 1,00 326,51 326,51 

9.2.9

72941

Aparelho  sinalizador  de  saída
de  garagem,  com  célula
fotoelétrica  -  Fornecimento  e
instalação unid 1,00 171,74 171,74 

9.2.10 C. INFRA 43 Conector de medição unid 1,00 16,88 16,88 

9.2.11 C. INFRA 44 Caixa de medição suspensa unid 1,00 27,91 27,91 

9.2.12 C. INFRA 45

Fornecimento,  montagem  e
instalação de Quadro de Comando
de  Bombas  d'água  da  cisterna,
com  opção  Manual/Automática;
proteção  de  surto  e  proteção
contra  falta  de  fase  e
sobrecargas. unid 1,00 1.847,36 1.847,36 
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TOTAL DO ITEM 9.0 204.990,35 

10.0 OUTROS

10.1 PINTURA MURO E GRADIL PERIMETRAL

10.1.1
88483

Aplicação  de  fundo  selador
látex  PVA  em  paredes,  uma
demãos m² 915,98 2,09 1.914,40 

10.1.2

88489

Aplicação  manual  de  pintura
(externa)  com  tinta  látex
acrilico  em  paredes,  duas
demãos m² 915,98 11,09 10.158,22 

10.1.3

95468

Pintura  esmalte  brilhante  (  2
demãos)  sobre  superfície
metálica,  inclusive  proteção
com zarcão ( 1 demão) m² 598,13 33,18 19.845,95 

10.2 PORTÃO DE ACESSO LATERAL

10.2.1
68054

Portão de ferro em chapa de aço
galvanizada plana 14 GSG m² 16,94 247,90 4.199,43 

10.2.2

74238/002

Portão  em  tela  arame
galvanizado N. 12 malha 2''  e
moldura  em  tubos  de  aço  com
duas  folhas  de  abrir,  incluso
ferragens m² 18,00 834,39 15.019,02 

10.2.3

95468

Pintura  esmalte  brilhante  (  2
demãos)  sobre  superfície
metálica,  inclusive  proteção
com zarcão ( 1 demão) m² 34,94 33,18 1.159,31 

10.3 RESERVATÓRIO ELEVADO – CONCRETO

10.3.1
88485

Aplicação  de  fundo  selador
Acrílico em paredes, uma demão m² 178,03 1,70 302,65 

10.3.2
88489

Aplicação manual de pintura com
tinta  látex  Acrílica  em
paredes, duas demão m² 178,03 11,09 1.974,35 

10.3.3
74194/001

Escada tipo marinheiro em tubo
aço galvanizado 1 ½'' 5 degraus

m
10,00 210,67 2.106,70 

10.3.4

90821

Porta de madeira para pintura,
semi-oca,  leve  ou  média,
70x210x3,50cm,  incluso
dobradiças  –  Fornecimento  e
instalação unid 1,00 205,36 205,36 

TOTAL DO ITEM 10.0 56.885,39 
Fonte:

SINAPI/RO: ABRIL/2017 - SEM DESONERAÇÃO 
Tabelas sintética, de insumos e analítica
TABELA SEINFRA/CE - SEM DESONERAÇÃO - VERSÃO 024 
( 2017)
Tabela de insumos - utilizando o prefixo I - XXX para 
indicar o código
Tabela DER/RO FEV/2017  - SEM DESONERAÇÃO
Responsável pela planilha orçamentária e demais 
quantitativos:

SUB- TOTAL R$ 876.354,56

BDI 22,88% R$ 200.509,92

TOTAL COM BDI  R$ 1.076.864,48

D. PLANILHA BLOCO ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos - SEMISB
OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO (VILA OLIMPICA)
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Departamento de Projetos - DEPROJ
BAIRRO: CUNIÃ
Divisão de Orçamento - DIOR
LOCAL: AV. AMAZONAS
SINAPI/RO: ABRIL/2017 - SEM DESONERAÇÃO 
Data Atualização: 06.06.2017

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

UNID QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$ )

 VALOR TOTAL
(R$)

1.0 PAREDES E PAINÉIS

1.1 ESQUADRIA METÁLICA

1.1.1 C.ADM.01
Janela  Maxim-ar  sem  vidro  e
sem pintura

m²
39,08 R$ 818,30 R$ 31.979,16

1.1.2 74136/002

Porta  de  aço  chapa  24,  de
enrolar,  vazada  tijolinho  ou
equivalente  com  retangulo  ou
circulo,  acabamento
galvanizado natural

m²

7,80 R$ 438,10 R$ 3.417,18

1.1.3 74072/001
Corrimão  em  tubo  aço
galvanizado  3/4''  com
braçadeira

m
17,09 R$ 68,30 R$ 1.167,25

1.2 ESQUADRIA DE MADEIRA

1.2.1 91315

Kit  de  porta  madeira  para
pintura,  semi-oca  (leve  ou
média),  padrão  popular,
90x210cm,  espessura  3,5cm,
itens  inclusos:  dobradiças,
montagem  e  instalação  do
batente,  fechadura  com
execução  de  furo  –
fornecimento e instalação

conj

9,00 R$ 509,08 R$ 4.581,72

1.2.2 91314

Kit  de  porta  madeira  para
pintura,  semi-oca  (leve  ou
média),  padrão  popular,
80x210cm,  espessura  3,5cm,
itens  inclusos:  dobradiças,
montagem  e  instalação  do
batente,  fechadura  com
execução  de  furo  –
fornecimento e instalação

conj

5,00 R$ 484,46 R$ 2.422,30

1.2.3 C.ADM.02

Porta  de  madeira  para
banheiro, em chapa de madeira
compensada,  revestida  com
lamina  texturizado,  60x160cm,
incluso marco e dobradiças

unid

9,00 R$ 326,41 R$ 2.937,69

1.2.4 C.ADM.03

Porta  de  madeira  para
banheiro, em chapa de madeira
compensada,  revestida  com
lamina  texturizado,  90x160cm,
incluso marco e dobradiças

unid

4,00 R$ 323,17 R$ 1.292,68

1.2.5 74046/002
Tarjeta  tipo:  Livre/Ocupado
para porta de banheiro

conj
13,00 R$ 28,86 R$ 375,18

1.2.6 C.ADM.04

Porta  de  madeira  almofadada
semioca  1A,  160x210x3cm,  duas
folhas,  incluso  aduela  1A,
alizar  1A  e  dobradiças  com
anéis

unid

3,00 R$ 628,01 R$ 1.884,03

1.3 VIDROS
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1.3.1 72120
Vidro temperado incolor esp. =
10mm colocado excl.ferragens 
(Portas)

m²
26,64 R$ 276,83 R$ 7.374,75

1.3.2 72119
Vidro temperado colorido esp. 
= 8mm colocado excl.ferragens 
(Janela)

m²
3,38 R$ 219,48 R$ 741,84

1.3.3 72116
Vidro liso incolor e = 3,0mm 
colocado em esquadrias

m²
119,93 R$ 108,89 R$ 13.059,18

TOTAL DO ITEM 1.0 R$ 71.232,96

2.0 COBERTURA E PROJEÇÕES

2.1 C.ADM.05
Rufo em chapa galvanizada n° 
24 L = 25cm

m
205,52 R$ 27,56 R$ 5.664,13

TOTAL DO ITEM 2.0 R$ 5.664,13

3.0 REVESTIMENTOS

3.1 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

3.1.1 87878

Chapisco  aplicado  tanto  em
pilares  e  vigas  de  concreto
como  em  alvenaria  de  paredes
internas,  com  colher  de
pedreiro.  Argamassa  traço  1:3
– preparo manual

m²

131,64 R$ 3,40 R$ 447,58

3.1.2 C.INFRA. 20
Reboco  paulista  (Emboco
e=1,5cm  mais  Reboco  e=0,5cm)
para paredes

m²
131,64 R$ 45,50 R$ 5.989,62

3.1.3 87881

Chapisco aplicado no teto, com
rolo  para  textura  acrilica,
argamassa traço 1:4 e emulsão
polimérica  (adesivo)  com
preparo manual

m²

13,56 R$ 3,67 R$ 49,77
3.1.4 C.ADM.06 Reboco de teto incluso chapico m² 13,56 R$ 57,91 R$ 785,26

3.1.5 87269

Revestimento  cerâmico  para
paredes  internas  com  placa
tipo  grês  ou  semi-grês  de
dimensões 25x35cm aplicadas em
ambientes maiores que 5,00 M2
na altura inteira das paredes
– incluso rejunte colorido

m²

336,03 R$ 41,33 R$ 13.888,12

3.1.6 74229/001

Divisória  em  granito  polido
branco  (ou  equivalente),
espessura 3 cm, assentado com
argamassa traço 1:4 (cimento e
areia)

m²

44,38 R$ 598,89 R$ 26.578,74

3.2 PISO CERÂMICO

3.2.1 87257

Revestimento  cerâmico  para
piso com placas tipo grês de
dimensões  60x60m  aplicada  em
ambientes  de  áreas  maior  que
10 m²

m²

990,26 R$ 55,44 R$ 54.900,01

3.2.2 87251

Revestimento  cerâmico  para
piso com placas tipo grês de
dimensões  45x45cm  aplicada  em
ambientes  de  áreas  maior  que
10 m²

m²

97,23 R$ 31,91 R$ 3.102,61
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3.2.3 84191

Piso  em  granilite,  marmorite
ou  granitina  espessura  8  mm,
incluso  juntas  de  dilatação
plásticas

m²

291,18 R$ 109,61 R$ 31.916,24

3.2.4 84190

Piso  em  granito  assentado
sobre  argamassa
cimento/cal/areia,  traço
1:0,25:3  inclusive  rejunte  em
cimento

m²

29,61 R$ 365,77 R$ 10.830,45

3.2.5
C.ADM.07

Soleira em marmorite/granilite
largura 15 cm sobre argamassa
traço 1:4 (cimento e areia)

m
26,37 R$ 88,83 R$ 2.342,45

3.2.6
88650

Rodapé  cerâmico  de  7cm  de
altura com placas tipo grês de
dimensão 60x60cm

m
390,27 R$ 9,89 R$ 3.859,77

3.2.7 84191 Rodapé em granilite – h=10cm m² 2,22 R$ 109,61 R$ 243,33

3.2.8 84190 Rodapé em Granito m² 2,64 R$ 365,77 R$ 965,63

3.3 FORROS R$ 0,00

3.3.1 C.ADM.08
Forro de gesso em placas pré-
moldadas  macho/femea,
bisotado, fixa 

m²
453,18 R$ 66,40 R$ 30.091,15

3.3.2 C.ADM.09

Forro  de  PVC  com  placas  de
(0,20x6,00m)  incluso  suporte
de  fixação  –  Fornecimento  e
instalação

m²

895,10 R$ 53,06 R$ 47.494,01

3.4 PINTURAS R$ 0,00

3.4.1 88497
Aplicação e lixamento de massa
látex em paredes, duas demão

m²
1.056,24 R$ 10,50 R$ 11.090,52

3.4.2 88496
Aplicação e lixamento de massa
látex em teto, duas demão

m²
487,77 R$ 19,36 R$ 9.443,23

3.4.3 88483
Aplicação  de  fundo  selador
látex  PVA  em  paredes,  uma
demãos

m²
2.017,61 R$ 2,09 R$ 4.216,80

3.4.4 88489

Aplicação  manual  de  pintura
(interna)  com  tinta  látex
acrilico  em  paredes,  duas
demãos

m²

1.056,24 R$ 11,09 R$ 11.713,70

3.4.5 88489

Aplicação  manual  de  pintura
(externa)  com  tinta  látex
acrilico  em  paredes,  duas
demãos

m²

961,37 R$ 11,09 R$ 10.661,59

3.4.6 88488
Aplicação manual de pintura em
teto com tinta látex acrilico,
duas demãos

m²
487,77 R$ 12,47 R$ 6.082,49

3.4.7 95468

Pintura esmalte brilhante ( 2
demãos)  sobre  superfície
metálica,  inclusive  proteção
com zarcão ( 1 demão)

m²

93,76 R$ 33,18 R$ 3.110,96

3.4.8 74065/002
Pintura esmalte acetinado para
madeira,  duas  demãos,  sobre
fundo selador branco

m²
70,98 R$ 19,64 R$ 1.394,05

3.5 CIMENTADO R$ 0,00

3.5.1 C.ADM.10
Contra  piso  de  concreto  não
estrutural, e=5cm, preparo com
betoneira

m²
70,39 R$ 33,45 R$ 2.354,55

3.5.2 87301 Argamassa traço 1:4 (cimento e
areia  média)  para  contrapiso,
preparo mecânico com betoneira

m³ 28,17 R$ 450,22 R$ 12.682,70
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400 L

TOTAL DO ITEM 3.0 R$ 306.235,33

4.0 ELÉTRICA, TELEFÔNICA E SPDA

4.1

91866

Eletroduto  rigido  roscavel,
PVC,  DN  20  mm  (1/2'')  para
circuitos terminais, instalado
em  laje  –  Fornecimento  e
instalação m 94,06 R$ 5,04 R$ 474,06

4.2

91867

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  25mm  (3/4''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação m 464,70 R$ 6,15 R$ 2.857,91

4.3

91868

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  32mm  (1'''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação m 78,00 R$ 8,41 R$ 655,98

4.4 93008

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  50mm  (1  1/2''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

24,00 R$ 10,19 R$ 244,56

4.5 91869

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  40mm  (1  1/4''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

39,00 R$ 10,73 R$ 418,47

4.6 93009

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  60mm  (2''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

48,00 R$ 14,73 R$ 707,04

4.7 93010

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  75mm  (2  1/2''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

6,00 R$ 20,28 R$ 121,68

4.8

91924

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado,  1,5  mm²,  anti-chama,
450/750V,  para  circuito
terminais  –  Fornecimento  e
instalação m 380,00 R$ 1,59 R$ 604,20

4.9

91926

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado,  2,5  mm²,  anti-chama,
450/750V,  para  circuito
terminais  –  Fornecimento  e
instalação m 2.264,00 R$ 2,97 R$ 6.724,08

4.10

91928

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado,  4,0  mm²,  anti-chama,
450/750V,  para  circuito
terminais  –  Fornecimento  e
instalação

m

1.078,00 R$ 4,21 R$ 4.538,38

4.11

91930

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado,  6,0  mm²,  anti-chama,
450/750V,  para  circuito
terminais  –  Fornecimento  e
instalação

m

680,00 R$ 5,01 R$ 3.406,80

4.12

92981

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado, 16,0 mm², anti-chama,
450/750V,  para  distribuição  –
Fornecimento e instalação m 24,00 R$ 7,35 R$ 176,40
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4.13

92983

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado, 25,0 mm², anti-chama,
450/750V,  para  distribuição  –
Fornecimento e instalação m 42,00 R$ 13,48 R$ 566,16

4.14

92985

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado, 35,0 mm², anti-chama,
450/750V,  para  distribuição  –
Fornecimento e instalação m 72,00 R$ 17,82 R$ 1.283,04

4.15

92987

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado, 50,0 mm², anti-chama,
450/750V,  para  distribuição  –
Fornecimento e instalação m 26,00 R$ 24,68 R$ 641,68

4.16

91953

Interruptor  simples  (1
Módulo),  10A/250V,  incluindo
suporte e placa – Fornecimento
e instalação

unid

13,00 R$ 18,70 R$ 243,10

4.17

91955

Interruptor  paralelo  (1
módulo),  10A/250V,  incluindo
suporte e placa – Fornecimento
e instalação

unid

2,00 R$ 23,18 R$ 46,36

4.18 91959

Interruptor  simples  (2
Módulo),  10A/250V,  incluindo
suporte e placa – Fornecimento
e instalação

unid

9,00 R$ 29,61 R$ 266,49

4.19

91967

Interruptor  simples  (3
Módulo),  10A/250V,  incluindo
suporte e placa – Fornecimento
e instalação

unid

2,00 R$ 40,52 R$ 81,04

4.20 C.ADM.11

Interruptor  automatico  por
presença  com  caixa  4x2''
127V/1200W  –  Fornecimento  e
instalação

unid

1,00 R$ 37,58 R$ 37,58

4.21
92000

Tomada  de  embutir  2P+T
10A/250V  com  placa  (sem
instalação)

unid
78,00 R$ 19,75 R$ 1.540,50

4.22

92001

Tomada  de  embutir  2P+T
20A/250V,  incluindo  suporte  e
placa  –  Fornecimento  e
instalação

unid

21,00 R$ 21,34 R$ 448,14

4.23 72337
Tomada  para  telefone  de  4
polos  padrão  eletrobrás  –
Fornecimento e instalação

unid
19,00 R$ 20,91 R$ 397,29

4.24 C.ADM.12
Luminaria  de  emergência  c/
lâmpadas  de  (2x8W  ),  c/
duração de bateria p/ 05 horas

unid
14,00 R$ 41,95 R$ 587,30

4.25

74130/004

Disjuntor  termomagnético
tripolar  padrão  nema
(americano)  10  á  50A   –
Fornecimento e instalação

unid

12,00 R$ 81,42 R$ 977,04

4.26

74130/001

Disjuntor  termomagnético
monopolar  padrão  nema
(americano)  10  á  30A   –
Fornecimento e instalação

unid

29,00 R$ 12,46 R$ 361,34

4.27

74130/003

Disjuntor  termomagnético
bipolar  padrão  nema
(americano)  10  á  50A   –
Fornecimento e instalação

unid

5,00 R$ 56,78 R$ 283,90

4.28 74130/005

Disjuntor  termomagnético
tripolar  padrão  nema
(americano)  60A  á  100A  240V,
fornecimento e instalação

unid

2,00 R$ 108,87 R$ 217,74
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4.29 74130/006

Disjuntor  termomagnético
tripolar  padrão  nema
(americano)  125A   240V,
fornecimento e instalação

unid

2,00 R$ 310,06 R$ 620,12

4.30 74130/010
Disjuntor  tripolar  em  caixa
moldada  175A  a  225A   -
Fornecimento e instalação

unid
1,00 R$ 485,20 R$ 485,20

4.31 C.ADM.13

Interruptor  bipolar  DR
(fase/neutro - In 30 mA) - DIN
63A  –  Fornecimento  e
instalação

unid

1,00 R$ 140,13 R$ 140,13

4.32 C.ADM.14
DPS - Dispositivo de proteção
contra  surto  175V  –  8kA  –
Fornecimento e instalação

unid
4,00 R$ 68,50 R$ 274,00

4.33 74131/008

Quadro  de  distribuição  de
energia  embutir,  em  chapa
metálica, para (42 ou até 50)
disjuntores  termomagnéticos
monopolares,  com  barramento
trifasico  e  neutro,
fornecimento e instalação

unid

1,00 R$ 987,06 R$ 987,06

4.34 74131/008

Quadro  de  distribuição  de
energia  embutir,  em  chapa
metálica, para (42 ou até 50)
disjuntores  termomagnéticos
monopolares,  com  barramento
trifasico  e  neutro,
fornecimento e instalação

unid

1,00 R$ 987,06 R$ 987,06

4.35 83371

Quadro  de  distribuição  padrão
Telebrás  –  (200x200x120)mm,
chapa  metalica  –  Fornecimento
e instalação

unid

2,00 R$ 96,61 R$ 193,22

4.36 C.ADM.15

Luminária  tipo  calha,  de
sobrepor com reator de partida
rápida  e  lâmpadas
fluorescentes  2T5  x28W,
completa,  fornecimento  e
instalação

unid

86,00 R$ 91,22 R$ 7.844,92

4.37 93009

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  60mm  (2''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

45,00 R$ 14,73 R$ 662,85

4.38 91937
Caixa octagonal 3"x3'', PVC  -
Fornecimento e instalação

unid
126,00 R$ 7,43 R$ 936,18

4.39

C.ADM.16

Fornecimento,  montagem  e
instalação  de  Quadro  de
Comando  de  Bombas  d'água  da
cisterna,  com  opção
Manual/Automática; proteção de
surto e proteção contra falta
de  fase  e  sobrecargas.  Dim
50x40x25cm  -  para  bloco
administrativo

unid

1,00 R$ 1.897,37 R$ 1.897,37

4.40

C.ADM.17

Fornecimento,  montagem  e
instalação  de  Quadro  de
Comando  de  Bombas  d'água  e
alarme  para  sistema  de
prevenção de incêndio

unid

1,00 R$ 1.551,35 R$ 1.551,35

4.41
C.ADM.18

Cabo tipo UTP, classe 5E, 04
pares

m
140,00 R$ 5,44 R$ 761,60

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
87

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

4.42
72929

Cordoalha  de  cobre  nú,
inclusive isoladores -35 mm² -
Fornecimento e instalação m 391,00

R$ 43,80
R$ 17.125,80

4.43

91868

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  32  mm  (1'''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação m 30,00 R$ 8,41 R$ 252,30

4.44 83446
Caixa de passagem 30x30x40 com
tampa e dreno de brita (para
aterramento)

unid
10,00 R$ 148,31 R$ 1.483,10

4.45 68069
Haster  copperweld  5/8''  3,0m
com conector

unid
39,00 R$ 48,20 R$ 1.879,80

4.46
72930

Cordoalha  de  cobre  nú,
inclusive isoladores -50 mm² -
Fornecimento e instalação m 180,00

R$ 53,74
R$ 9.673,20

4.47 C.INFRA.43 Conector de medição unid 10,00 R$ 16,88 R$ 168,80
4.48 C.INFRA.44 Caixa de medição suspensa unid 10,00 R$ 27,91 R$ 279,10

4.49 73768/014
Cabo telefonico CCI-50 6 pares
(uso interno) – Fornecimento e
instalação

m
156,00 R$ 3,82 R$ 595,92

4.50 93009

Eletroduto  rigido  roscavel,
PVC,  DN  60  mm  (2'')  para
circuitos terminais, instalado
em  laje  –  Fornecimento  e
instalação

m

45,00 R$ 14,73 R$ 662,85

4.51 C.ADM.19

Luminaria  de  embutir  com
lâmpada  fluorescente  compacta
2x20w – ref: osram, philips ou
equivalente

unid

40,00 R$ 63,91 R$ 2.556,40

TOTAL DO ITEM 4.0 R$ 80.926,59

5.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO

5.1 72554
Extintor  de  CO2  6KG  –
Fornecimento e instalação

unid
4,00 R$ 498,11 R$ 1.992,44

5.2 73775/002

Extintor  incêndio  água
pressurizada  10L  incluso
suporte  parede  carga  completa
– Fornecimento e colocação

unid

4,00 R$ 159,54 R$ 638,16

5.3 C.ADM.20

Placa  de  sinalização  de
segurança  contra  incêndio,
fotoluminescente,  quadrada,
20x20cm, em pvc 2, anti-chamas
(simbolos, cores e pictogramas
conforme NBR 13434)

unid

14,00 R$ 27,52 R$ 385,28

5.4 C.ADM.21

Hidrante  de  passeio  completo
em  caixa  de  alvenaria,
diametro  INT(50X50X50CM),  com
tampa de ferro fundido

unid

1,00 R$ 521,21 R$ 521,21

5.5 C.ADM.22

Abrigo  para  hidrantes,
75x45x17cm, com registro globo
angular  45°   2  1/2'',
adaptador  storz  2  1/2'',
mangueira  de  incendio
30M(20132),  redução  2  1/2x  1
1/2''  e  esguicho  em  latão  1
1/2''  –  Fornecimento  e
instalação

unid

2,00 R$ 1.177,48 R$ 2.354,96
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5.6 92342

Tubo  de  aço  galvanizado  com
costura, classe média, conexão
rosqueada  DN  65  (  2  1/2'),
instalado  em  prumadas  –
fornecimento e instalação

m

45,90 R$ 60,40 R$ 2.772,36

5.7 73795/013
Valvula de retenção horizontal
DIN  65mm  (2  1/2'')  –
Fornecimento e instalação

unid
3,00 R$ 259,31 R$ 777,93

5.8 C.ADM.23
Registro  de  gaveta  2  1/2''
bruto  latão  –  Fornecimento  e
instalação

unid
4,00 R$ 174,85 R$ 699,40

5.9 C.ADM.24
Registro de gaveta com canopla
DIN  32mm  (1  1/4'')  –
Fornecimento e Instalação

unid
1,00 R$ 92,61 R$ 92,61

5.10 C.ADM.25
Bomba  de  incêndio  3CV  com
quadro  de  automação  –
Fornecimento e instalação

unid
2,00 R$ 2.315,98 R$ 4.631,96

5.11 C.ADM.26
Central  de  alarme  –
Fornecimento e instalação

unid
1,00 R$ 434,40 R$ 434,40

5.12 92687

Tubo  de  aço  galvanizado  com
costura, classe média, conexão
rosqueada,  DN  15  (1/2'')  –
Fornecimento e instalação

m

33,20 R$ 14,55 R$ 483,06

5.13 C.ADM.27
Detector  de  fumaça  –
Fornecimento e instalação

unid
2,00 R$ 267,62 R$ 535,24

5.14

91924

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado,  1,5  mm²,  anti-chama,
450/750V,  para  circuito
terminais  –  Fornecimento  e
instalação

m

66,40 R$ 1,59 R$ 105,58

5.15 C.ADM.28

Avisador sonoro de incêndio –
SIRENE , com acionador manual
(  botoeira  de  alarme)–
Fornecimento e instalação

unid

2,00 R$ 331,62 R$ 663,24

5.17 C.ADM.29
Chave  botoeira  p/  acionamento
de  bomba  de  incendio  –
Fornecimento e instalação

unid
2,00 R$ 98,41 R$ 196,82

TOTAL DO ITEM 5.0 R$ 17.284,65

6.0 ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

6.1 89714

Tubo PVC, serie normal, esgoto
predial, DN 100 mm, Fornecido
e  instalado  em  ramal  de
descarga  ou  ramal  de  esgoto
sanitario

m

130,28 R$ 39,08 R$ 5.091,34

6.2 89712

Tubo PVC, serie normal, esgoto
predial, DN 50 mm, Fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario

m

69,50 R$ 20,30 R$ 1.410,85

6.3 89711

Tubo PVC, serie normal, esgoto
predial, DN 40 mm, Fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario

m

26,55 R$ 13,79 R$ 366,12

6.4 C.ADM.30
Caixa de inspeção de alvenaria
DIM INT 60x60cm prof: 73cm

unid
13,00 R$ 290,39 R$ 3.775,07

6.5 C.ADM.31
Caixa de gordura de alvenaria
DIM INT 40x40cm prof: 50cm

unid
1,00 R$ 166,76 R$ 166,76
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6.6 C.ADM.32
Caixa  sifonada  150mm,  grelha
de  aluminio  –  Fornecimento  e
instalação

unid
6,00 R$ 40,64 R$ 243,84

6.7 89849
Tubo PVC, serie normal, esgoto
predial, DN 150 mm, Fornecido
e instalado

m
186,34 R$ 36,57 R$ 6.814,45

6.8 C.ADM.33
Escavação manual em solo prof.
Até 1,50m

m³
42,99 R$ 31,90 R$ 1.371,38

6.9 C.ADM.34

Tanque  séptico  DIM  EXT
(2,30x3,30x1,80m)  e  chaminé
(0,80x0,80x1,15m)  –
Profundidade  de  escavação
geral  3,60x2,60x3,40m  em
concreto  armado,  incluso
escavação  e  reaterro  –
Material e mão de obra

unid

1,00
R$

19.108,36 R$ 19.108,36

6.10 C.ADM.35

Filtro  Anaeróbico  DIM  INT
(2,55x2,55x1,80m)  e  chaminé
(0,80x0,80x0,23m)  –
Profundidade  de  escavação
geral  2,70x2,70x2,68m  em
concreto  armado,  incluso
escavação  e  reaterro  –
Material e mão de obra

unid

1,00
R$

14.926,02 R$ 14.926,02

6.11 C.ADM.30
Caixa de inspeção de alvenaria
DIM INT 60x60cm prof: 73cm

unid
1,00 R$ 290,39 R$ 290,39

6.12 C.ADM.36
Caixa de inspeção de alvenaria
DIM INT 60x60cm prof: 77cm

unid
1,00 R$ 392,98 R$ 392,98

6.13 C.ADM.37
Caixa de inspeção de alvenaria
DIM INT 60x60cm prof: 93cm

unid
1,00 R$ 440,17 R$ 440,17

TOTAL DO ITEM 6.0 R$ 54.397,73

7.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E LOUÇAS SANITÁRIAS

7.1 86932

Vaso  sanitário  sifonado  com
caixa acoplada louça branca –
Padrão  médio,  incluso  engate
flexivel  em  metal  cromado,
1/2'' x 40cm – Fornecimento e
instalação

unid

12,00 R$ 391,84 R$ 4.702,08

7.2 74234/001

Mictório sifonado louça branca
com pertences, com registro de
pressão  1/2''  com  canopla
cromada  acabamento  simples  e
conjunto  para  fixação  –
Fornecimento e instalação

unid

2,00 R$ 450,02 R$ 900,04

7.3 C.ADM.38

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em projeto) 3,00x0,60, incluso
cuba  oval  em  louça  branca
35x50cm,  válvula,  sifão  tipo
garrafa  e  engate  flexivel  40
cm  em  metal  cromado,  padrão
médio  –  fornecimento  e
instalação

unid

3,60 R$ 2.187,60 R$ 7.875,36
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7.4 C.ADM.39

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em projeto) 1,75x0,60, incluso
cuba  oval  em  louça  branca
35x50cm,  válvula,  sifão  tipo
garrafa  e  engate  flexivel  40
cm  em  metal  cromado,  padrão
médio  –  fornecimento  e
instalação

unid

2,10 R$ 1.322,73 R$ 2.777,73

7.5 C.ADM.40

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em  projeto)  0,45x0,45m,
incluso  cubaredonda  em  louça
branca  30cm,  válvula,  sifão
tipo garrafa e engate flexivel
40 cm em metal cromado, padrão
médio  –  fornecimento  e
instalação

unid

0,81 R$ 513,28 R$ 415,76

7.6 C.ADM.41

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em  projeto)  1,60x0,60m,
incluso cuba de embutir de aço
inoxidavel  média,  valvula
americana  em  metal  cromado,
sifão  tipo  garrafa  e  engate
flexivel  40  cm  em  metal
cromado,  torneira  de  mesa
cromada  tubo  móvel,  padrão
alto  –  fornecimento  e
instalação

unid

0,96 R$ 1.077,45 R$ 1.034,35

7.7 C.ADM.42

Bancada  em  granito  polido
(especificação  de  cor  em
projeto),  em  "L"
1.90/4.25x0.40  –  fornecimento
e instalação

unid

2,46 R$ 1.906,05 R$ 4.688,88

7.8 C.ADM.43

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em  projeto)  1,20x0,60m,
incluso cuba de embutir de aço
inoxidavel,  válvula  americana
em  metal  cromado,  sifão  tipo
garrafa  e  engate  flexivel  40
cm em metal cromado, torneira
de  mesa  cromada  tubo  móvel,
padrão  alto  –  fornecimento  e
instalação

unid

0,72 R$ 921,68 R$ 663,61

7.9 C.ADM.44

Bancada  em  granito  polido
(especificação  de  cor  em
projeto),  1.40x0.30  com
acabamento  reto  de  4cm  nas
duas  faces,  incluso
fornecimento e instalação

unid

0,42 R$ 333,77 R$ 140,18

7.10 C.ADM.45

Bancada  em  granito  polido
(especificação  de  cor  em
projeto),  1.40x0.50  com
acabamento  reto  de  4cm  nas
duas  faces,  incluso
fornecimento e instalação

unid

0,70 R$ 515,51 R$ 360,86
7.11 C.ADM.46 Bancada  em  granito  polido

(especificação  de  cor  em
projeto),  2.30x0.35  com
acabamento  reto  de  4cm  nas

unid 0,81 R$ 583,66 R$ 472,76
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duas  faces,  incluso
fornecimento e instalação

7.12 C.ADM.47

Bancada  em  granito  polido
(especificação  de  cor  em
projeto),  3.00x0.35  com
acabamento  reto  de  4cm  nas
duas  faces,  incluso
fornecimento e instalação

unid

1,05 R$ 742,67 R$ 779,80

7.13 C.ADM.48

Bacia  sanitária  sifonada,  com
caixa  acoplada,  louça  branca,
Nuova  P130  Dual  Flux  ou
equivalente,  padrão  médio,
incluso  engate  flexivel  em
metal  cromado  1/2''  x  40cm,
fornecimento e instalação

unid

9,00 R$ 486,69 R$ 4.380,21

7.14 86909

Torneira  cromada  tubo  móvel,
de mesa, 1/2'' ou 3/4'' (para
banheiros),  padrão  alto  –
forneicmento e instala

unid

14,00 R$ 94,97 R$ 1.329,58

7.15 C.ADM.49

Barra   de  apoio  para
portadores  de  necessidades
especiais,  em  aço  inox  1
1/2'',  largura  80cm  (um  par
para cada box)

unid

8,00 R$ 150,10 R$ 1.200,80

7.16 C.ADM.50

Barra de apoio para bancada de
pia  dos  portadores  de
deficiência  fisica,  semi  arco
com  comprimento  70cm,  em  aço
inox 1 1/2''

unid

4,00 R$ 220,58 R$ 882,32

7.17 C.ADM.51

Barra de apoio para porta dos
box  acessiveis  comprimento
40cm em aço inox 1 1/2'' (01
par por porta)

unid

8,00 R$ 115,00 R$ 920,00

7.18 74125/002

Espelho  cristal  4  mm,  com
moldura  de  aluminio  e
compensado  6  mm  plastificado
colado 2,34x0,95

m²

4,45 R$ 489,91 R$ 2.180,10

7.19 74125/002

Espelho  cristal  4  mm,  com
moldura  de  aluminio  e
compensado  6  mm  plastificado
colado 1,75X0,95

m²

3,33 R$ 489,91 R$ 1.631,40

7.20 C.ADM.52
Papeleira  plastica  tipo
dispenser para papel higienico
rolão

unid
13,00 R$ 72,42 R$ 941,46

7.21 C.ADM.53
Toalheira  plastico  tipo
dispenser  para  papel  toalha
interfolhado

unid
10,00 R$ 72,42 R$ 724,20

7.22 95547

Saboneteira  plástica  tipo
dispenser   para  sabonete
líquido com reservatório 800 a
1500 ml, incluso fixação

unid

10,00 R$ 68,64 R$ 686,40

7.23 86876
Tanque  de  marmore  sintético
suspenso, 22 L ou equivalente
– fornecimento e instalação

unid
2,00 R$ 162,15 R$ 324,30

TOTAL DO ITEM 7.0 R$ 40.012,18

8.0 ACESSIBILIDADE
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8.1 73616 Demolição de concreto simples m³ 1,02 R$ 231,76 R$ 235,70

8.2 C.INFRA.08
Piso  Podotátil  de
Alerta/Direcional

m²
33,91

R$ 71,72
R$ 2.432,03

8.3 C.INFRA 09
Concreto  não  estrutural,
consumo 210 kg/m³, preparo com
betoneira, sem lançamento

m³
1,53

R$ 344,78
R$ 527,51

TOTAL DO ITEM 8.0 R$ 3.195,24

9.0 SERVIÇOS FINAIS

9.1 9537 Limpeza final da obra m² 1.490,00 R$ 2,41 R$ 3.590,90

TOTAL DO ITEM 9.0 R$ 3.590,90
Fonte:

SINAPI/RO: ABRIL/2017 - SEM DESONERAÇÃO 
Tabelas sintética, de insumos e analítica
TABELA SEINFRA/CE - SEM DESONERAÇÃO - VERSÃO 024 
( 2017)
Tabela de insumos - utilizando o prefixo I - XXX para 
indicar o código
Tabela DER/RO FEV/2017  - SEM DESONERAÇÃO

SUB- TOTAL R$ 582.539,71

BDI 22,88% R$ 133.285,09

TOTAL COM BDI  R$ 715.824,80

E. PLANILHA CAMPO E VESTIÁRIO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO (VILA OLIMPICA)
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos - SEMISB
BAIRRO: CUNIÃ
Departamento de Projetos - DEPROJ
LOCAL: AV. AMAZONAS
Divisão de Orçamento - DIOR
SINAPI/RO: ABRIL/2017 - SEM DESONERAÇÃO 
Data Atualização: 06.06.2017

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
UNID QUANTIDADE

R$ VALOR
UNITÁRIO

R$ VALOR TOTAL

1.0 SUPERESTRUTURA

1.1

C.VEST. 01

Vigotas  e  pilaretes  em
concreto  para  assentamento  e
amarração  de  alvenaria  dos
degraus  –  incluso  lançamento
do concreto

m³

18,47 538,75 9.950,71

TOTAL DO 
ITEM 1.0 9.950,71

2.0 PAREDES E PAINEIS

2.1 Alvenaria

2.1.1

C.VEST. 02

Alvenaria  em  tijolo  furado
10x20x20cm,  de  1/2  vez  de
tijolo  furado,  assentado  com
argamassa de cimento e areia m² 648,27 46,38 30.066,76

2.1.2

C.VEST. 03

Alvenaria  em  tijolo  furado
10x20x20cm, de 1 vez de tijolo
furado,  assentado  com
argamassa de cimento e areia m² 85,02 79,04 6.719,98

2.2 Esquadria Metálica
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2.2.1
C.ADM.01

Janela Maxim-ar sem vidro e 
sem pintura

m²
38,40 818,30 31.422,72

2.2.2
91341 Porta de abrir em aluminio 

tipo veneziana, com guarnição
conj.

5,04 969,99 4.888,75

2.3 Esquadria de Madeira

2.3.1

91315

Kit  de  porta  madeira  para
pintura,  semi-oca  (leve  ou
média),  padrão  popular,
90x210cm,  espessura  3,5cm,
itens  inclusos:  dobradiças,
montagem  e  instalação  do
batente,  fechadura  com
execução  de  furo  –
fornecimento e instalação

conj.

7,00 509,08 3.563,56

2.3.2

91314

Kit  de  porta  madeira  para
pintura,  semi-oca  (leve  ou
média),  padrão  popular,
80x210cm,  espessura  3,5cm,
itens  inclusos:  dobradiças,
montagem  e  instalação  do
batente,  fechadura  com
execução  de  furo  –
fornecimento e instalação

conj.

7,00 484,46 3.391,22

2.3.3

C.ADM.02

Porta  de  madeira  para
banheiro, em chapa de madeira
compensada,  revestida  com
lamina  texturizado,  60x160cm,
incluso marco e dobradiças

unid

21,00 326,41 6.854,61

2.3.4

C.ADM.03

Porta  de  madeira  para
banheiro, em chapa de madeira
compensada,  revestida  com
lamina  texturizado,  90x160cm,
incluso marco e dobradiças

unid

4,00 323,17 1.292,68

2.3.5
74046/002

Tarjeta  tipo:  Livre/Ocupado
para porta de banheiro

unid
25,00 28,86 721,50

2.4 Vidros

2.4.1 72120

Vidro temperado incolor esp. =
10mm colocado, fornecimento e
instalação,  incluvsive  massa
para vedação (Porta)

m²

5,04 276,83 1.395,22

2.4.2 72116
Vidro liso incolor e = 3,0mm
colocado em esquadrias

m²
38,40 108,89 4.181,38

TOTAL DO 
ITEM 2.0 94.498,38

3.0 REVESTIMENTOS

3.1 Revestimentos  Internos e externos de paredes

3.1.1

87878

Chapisco  aplicado  tanto  em
pilares  e  vigas  de  concreto
como  em  alvenaria  de  paredes
internas,  com  colher  de
pedreiro. Argamassa traço 1:3
– preparo manual

m²

1.671,19 3,40 5.682,05

3.1.2
C.INFRA.20

Reboco  paulista  (Emboco
e=1,5cm  mais  Reboco  e=0,5cm)
para paredes

m²
2.049,56 45,50 93.254,98

3.1.3 C.VEST. 04 Emboço sobre parede interno m² 4,18 27,96 116,87
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3.1.4

87269

Revestimento  cerâmico  para
paredes  internas  com  placa
tipo  grês  ou  semi-grês  de
dimensões 25x35cm aplicadas em
ambientes maiores que 5,00 M2
na altura inteira das paredes
– incluso rejunte colorido

m²

453,41 41,33 18.739,44

3.2 Soleira e Peitoril

3.2.1
C.ADM.07

Soleira em marmorite/granilite
largura 15 cm sobre argamassa
traço 1:4 (cimento e areia)

m
17,34 88,83 1.540,31

3.3 Revestimento de Piso

3.3.1 Calçada Externa

3.3.1.
1

C.VEST. 05

Regularização  da  área  da
calçada – Consiste em: acerto
e  verificação  do  nivelamento
da área m² 277,17 5,77 1.599,27

3.3.1.
2

C.VEST. 06

Reaterro  manual  com
apiloamento  mecanico  com
material  de  bota-fora
existente  (àreas  de  calçada
externa e rampa)

m³

41,03 33,50 1.374,51

3.3.1.
3

C.VEST. 07

Piso  de  concreto  (Calçada
externa)  20  Mpa  e=7cm  com
juntas  de  dilatação  a  cada
2,00m – Fornecimento e mão de
obra m² 216,14 55,17 11.924,44

3.3.1.
4

C.VEST. 08

Rampa  de  Acessibilidade
(Calçada externa) 20 Mpa e=7cm
com juntas de dilatação a cada
1,50m – Fornecimento e mão de
obra m² 55,63 55,17 3.069,11

3.3.1.
5 73923/001

Piso cimentado (Revestimento 
calçada externa) traço 1:4 
(Cimento e Areia) acabamento 
rustico, espessura 2cm, 
argamassa com preparo manual

m²

280,09 38,00 10.643,42

3.3.2 Arquibancada
3.3.2.

1
C.VEST. 09

Enchimento  dos  patamares
vazios com areia para aterro

m³
50,58 84,95 4.296,77

3.3.2.
2

C.ADM.10
Contra  piso  de  concreto  não
estrutural, e=5cm, preparo com
betoneira

m²
813,41 33,45 27.208,56

3.3.2.
3 73923/001

Piso  cimentado  (Revestimento
patamar  arquibancada)  traço
1:4  (Cimento  e  Areia)
acabamento  rustico,  espessura
2cm,  argamassa  com  preparo
manual

m²

130,88 38,00 4.973,44

3.3.2.
4 73991/004

Piso  cimentado  (Revestimento
degraus  arquibancada)  traço
1:3  (Cimento  e  Areia)  com
acabamento  liso,  espessura
1,5,  preparo  manual  da
argamassa,  incluso  aditivo
impermeabilizante

m²

1.226,27 43,22 52.999,39

3.3.3 Área Interna
3.3.3.

1
C.ADM.10 Contra  piso  de  concreto  não

estrutural, e=5cm, preparo com
m² 132,71 33,45 4.439,15
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betoneira

3.3.3.
2

87301

Argamassa traço 1:4 (cimento e
areia  média)  para  contrapiso
(Regularização),  preparo
mecânico com betoneira 400 L

m³

6,65 450,22 2.993,96

3.3.3.
3 87251

Revestimento  cerâmico  para
piso com placas tipo grês de
dimensões 45x45cm aplicada em
ambientes  de  áreas  maior  que
10 m² – Ambientes com rodapé
h= 9cm

m²

346,94 31,91 11.070,86

3.3.3.
4 87251

Revestimento  cerâmico  para
piso com placas tipo grês de
dimensões 45x45cm aplicada em
ambientes  de  áreas  maior  que
10 m² – Ambientes sem rodapé

m²

144,13 31,91 4.599,19

3.4 Forros

3.4.1 C.VEST. 10

Forro  de  gesso  acartonado
monolitico,  suspenso  por
pendurais de arame galvanizado
n°  18,  espessura  do  painel
12,5 mm m² 229,86 42,66 9.805,83

3.4.2 C.VEST. 11

Forro  de  PVC  em  paineis
lineares encaixados entre si e
fixados  em  perfis  metálicos
dimensão 200x600mm m² 174,68 53,06 9.268,52

3.4.3 C.ADM.06 Reboco de teto incluso chapico m² 117,08 57,91 6.780,10

3.5 Pintura

3.5.1
88483

Aplicação  de  fundo  selador
látex  PVA  em  paredes,  uma
demãos

m²
3.179,27 2,09 6.644,67

3.5.2

C.VEST. 12

Aplicação e lixamento de massa
Látex  (acrilico)  em  paredes
(internas  e  externas),  duas
demão m² 1.597,37 20,95 33.464,90

3.5.3
88496

Aplicação e lixamento de massa
látex (PVA)em teto, duas demão

m²
355,64 19,36 6.885,19

3.5.4

88489

Aplicação  manual  de  pintura
(interna)  com  tinta  látex
acrilico  em  paredes,  duas
demãos

m²

761,97 11,09 8.450,25

3.5.5

88489

Aplicação  manual  de  pintura
(externa)  com  tinta  látex
acrilico  em  paredes,  duas
demãos

m²

835,39 11,09 9.264,48

3.5.6
88486

Aplicação manual de pintura em
teto com tinta látex PVA, duas
demãos

m²
355,64 9,77 3.474,60

3.5.7 74245/001

Pintura  acrilica  em  piso
cimentado  duas  demão
(Arquibancada)

m²
1.226,27 12,75 15.634,94

3.5.8

95468

Pintura esmalte brilhante ( 2
demãos)  sobre  superfície
metálica,  inclusive  proteção
com zarcão ( 1 demão)

m²

86,88 33,18 2.882,68
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3.5.9
74065/002

Pintura esmalte acetinado para
madeira,  duas  demãos,  sobre
fundo selador branco

m²
74,97 19,64 1.472,41

TOTAL DO 
ITEM 4.0 374.554,29

4.0 CAMPO OLIMPICO

4.1 Movimento de Terra

4.1.1 74205/001

Escavação  mecanizada  de
material  1A  categoria,
proveniente de corte e aterro
com trator de esteria 160 HP

m³

930,22 1,89 1.758,12

4.1.2

74010/001

Carga  e  descarga  mecânica  de
solo  utilizando  caminhão
basculante  5,0  m³/11T  e  pá
carregadeira  sobre  pneus  105
HP - cap 1,72 m³ (Bota fora)

m³

1.162,78 1,60 1.860,45

4.1.3

C.PMPV 22

Material  para  recicladora  de
resíduos da construção civil -
Material  tipo  A  (Concreto,
alvenaria,  produtos  
cerâmicos,  argamassa,  areia,
pedra,  cimento e cal.) m³ 1.162,78 3,50 4.069,73

4.1.4

95876

Transporte  com  caminhão
basculante  de  14  m³,  em  via
urbana pavimentada, DMT até 30
km ( Bota fora recicladora 12
KM) m³xkm 13.953,36 0,84 11.720,82

4.1.5
C.VEST. 13

Colchão  de  areia  e=10cm  para
campo drenante – Fornecimento
e mão de obra m³ 465,11 62,94 29.274,02

4.1.6

C.VEST. 14

Base de Solo Estabilizado com
mistura Topsoil espessura 20cm
traço  1:4  (Areia  média  com
Terra de matéria orgânica) com
compactação  normal,  incluso
transporte  –  Fornecimento  e
mão de obra m³ 930,22 151,41 140.844,61

4.2 Drenagem

4.2.1

C.VEST. 15

Escavação mecanizada vala sem
escoramento  material  1A  cat
com retroescavadeira – até 1,5
m

m³

279,24 5,53 1.544,20

4.2.2
C.VEST. 16

Reaterro  manual  com
apiloamento mecanico

m³
349,05 34,73 12.122,51

4.2.3

C.VEST. 17

Berço de areia com compactação
hidráulica  para  assentamento
de tubo de PVC – Fornecimento
e mão de obra m³ 7,66 66,16 506,79

4.2.4

C.VEST. 18

Revestimento  de  manta
geotextil  para  drenagem
submersa  em  tubos  de  PEAD  -
Fornecimento e instalação m² 1.203,87 10,75 12.941,60

4.2.5
C.VEST. 19

Envoltória de brita #3 e #4 em
tubos de PEAD – Fornecimento e
instalação m³ 99,82 115,19 11.498,27

4.2.6
C.VEST. 20

Assentamento tubo PEAD DN 170
mm – Fornecimento e instalação m 566,86 79,82 45.246,77
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4.2.7
C.VEST. 21

Assentamento tubo PEAD DN 230
mm – Fornecimento e instalação m 185,56 118,48 21.985,15

4.2.8
C.VEST. 22

Assentamento  tubo  PVC  DN  150
mm – Fornecimento e instalação m 18,00 32,14 578,52

4.2.9
C.VEST. 23

Assentamento  tubo  PVC  DN  200
mm– Fornecimento e instalação m 18,00 55,92 1.006,56

4.2.10
C.VEST. 24

Assentamento  tubo  PVC  DN  250
mm – Fornecimento e instalação m 236,76 87,51 20.718,87

4.2.11
C.VEST. 25

Assentamento  tubo  PVC  DN  400
mm – Fornecimento e instalação m 27,85 225,90 6.291,32

4.2.12

C.VEST. 26

Canaleta  em  concreto  FCK=
20Mpa,  e=8cm,
dimensão:20x20cm,  com  grelha
metalica articulada 250x1000mm
– Fornecimento e instalação m 90,08 228,08 20.545,45

4.2.13

C.VEST. 27

Caixa  coletora  tipo  1
(100x100x100cm)  em  alvenaria
com acabamento em chapisco em
reboco,  berço  de  concreto
magro e5cm, tampa de concreto
armado e=8cm – Fornecimento e
instalação unid 16,00 478,50 7.656,00

4.2.14

C.VEST. 28

Caixa  coletora  tipo  2
(80x80x100cm) em alvenaria com
acabamento  em  chapisco  em
reboco,  berço  de  concreto
magro e5cm, tampa de concreto
armado e=8cm – Fornecimento e
instalação unid 4,00 370,06 1.480,24

4.2.15
C.VEST. 29

Caixa  coletora  existente  via
publica - Limpeza/desobstrução
e recomposição unid 2,00 818,75 1.637,50

4.3 Campo

4.3.1 74236/001
Plantio  de  grama  batatais  –
Fornecimento e instalação

m²
6.908,30 16,02 110.670,97

4.3.2

C.VEST. 30

Trave  de  futebol  em  tubo  de
aço galv. DN 4'' (100mm) e DN
1 1/2'' (40 mm) – Fornecimento
e instalação unid 2,00 1.421,61 2.843,22

4.4 Pista Atletismo

4.4.1

C.INFRA 01

Regularização da área de pista
–  Consiste  em:  acerto  e
verificação do nivelamento da
área m² 1.800,92 5,77 10.391,31

4.4.2 68053

Fornecimento/instalação  Lona
plástica  preta,  para
impermeabilização e=150 micras

m²
1.800,92 5,11 9.202,70

4.4.3 73994/001

Armação  em  tela  de  aço
soldavel  nervurada  Q-138  aço
CA-60, 4,2 mm malha 10x10cm kg 4.754,40 9,35 44.453,64

4.4.4
C.VEST. 31

Barra de transferência aço CA-
50  DN  16  mm  –  Incluso
Fornecimento e instalação kg 782,69 8,54 6.684,17

4.4.5 4229
Graxa lubrificante (para barra
de transferencia) kg 12,52 21,28 266,43
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4.4.6 142

Selante  elastico
monocomponente  a  base  de
poliretano  para  juntas
diversas 310 ML

unid

100,00 30,90 3.090,00

4.4.7

C.VEST. 32
(Espaçadores) – Armação de aço
CA-60 diametro 3.4 á 6.0 mm –
Fornecimento/Corte/Dobra/Coloc
ação (com perda 10%) kg 1.403,37 9,07 12.728,57

4.4.8

C.VEST. 33

Piso  Pista  de  Atletismo  em
concreto  usinado  20  Mpa
Usinado,  espessura  10  cm  e
juntas  conforme  projeto
desempenadeira  elétrica  e
acabamento anti-derrapante m² 1.800,92 67,07 120.787,70

4.4.9 79465

Pintura  com  tinta  a  base  de
borracha clorada, duas demão m²

1.800,92 38,30 68.975,24

4.4.10 41595
Pintura acrilica de faixas de
demarcação em quadras/písos

m²
1.800,92 10,34 18.621,51

TOTAL DO 
ITEM 5.0 764.002,96

5.0 ELETRICA

5.1 91866

Eletroduto  rigido  roscavel,
PVC,  DN  20  mm  (1/2'')  para
circuitos terminais, instalado
em  laje  –  Fornecimento  e
instalação

m

140,00 5,04 705,60

5.2 91867

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  25mm  (3/4''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

363,00 6,15 2.232,45

5.3 91868

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  32mm  (1'''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

33,00 8,41 277,53

5.4

91869

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  40mm  (1  1/4''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

84,00 10,73 901,32

5.5 93008

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  50mm  (1  1/2''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

6,00 10,19 61,14

5.6

93009

Eletroduto  de  PVC  rigido
roscavel  DN  60mm  (2''),
incluso  conexões  –
Fornecimento e instalação

m

165,00 14,73 2.430,45

5.7 91924

Cabo  de  cobre  isolado  PVC
450/750V  1,5mm²  resistente  a
chama  –  Fornecimento  e
instalação

m

792,00 1,59 1.259,28

5.8 91926

Cabo  de  cobre  isolado  PVC
450/750V  2,5mm²  resistente  a
chama  –  Fornecimento  e
instalação

m

449,00 2,97 1.333,53
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5.9 91928

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado, 4,0 mm², anti-chama,
450/750V,  para  circuito
terminais  –  Fornecimento  e
instalação

m

866,00 4,21 3.645,86

5.10 91930

Cabo  de  cobre  flexivel
isolado, 6,0 mm², anti-chama,
450/750V,  para  circuito
terminais  –  Fornecimento  e
instalação

m

728,00 5,01 3.647,28

5.11 91953

Interruptor  simples  (1
Módulo),  10A/250V,  incluindo
suporte e placa – Fornecimento
e instalação

unid

15,00 18,70 280,50

5.12

91959

Interruptor  simples  (2
Módulo),  10A/250V,  incluindo
suporte e placa – Fornecimento
e instalação

unid

1,00 29,61 29,61

5.13 91967

Interruptor  simples  (3
Módulo),  10A/250V,  incluindo
suporte e placa – Fornecimento
e instalação

unid

2,00 40,52 81,04

5.14 92000

Tomada  de  embutir  2P+T
10A/250V  com  placa  (sem
instalação)

unid
50,00 19,75 987,50

5.15 92001

Tomada  de  embutir  2P+T
20A/250V, incluindo suporte e
placa  –  Fornecimento  e
instalação

unid

6,00 21,34 128,04

5.16 74130/004

Disjuntor  termomagnético
tripolar  padrão  nema
(americano)  10  a  50A  –
Fornecimento e instalação

unid

1,00 81,42 81,42

5.17 74130/006

Disjuntor  termomagnético
tripolar  padrão  nema
(americano)  125  a  150A  –
Fornecimento e instalação

unid

6,00 310,06 1.860,36

5.18 74130/001

Disjuntor  termomagnético
monopolar  padrão  nema
(americano)  10  a  30A  –
Fornecimento e instalação

unid

13,00 12,46 161,98

5.19

C.VEST. 34

Interruptor  bipolar  DR
(fase/neutro - In 30 mA) - DIN
40A  –  Fornecimento  e
instalação unid 1,00 131,73 131,73

5.20 74131/007

Quadro  de  distribuição  de
energia  embutir,  em  chapa
metalica, para 40 disjuntores
termomagnéticos  monopolares,
com  acabamento  trifasico  e
neutro  –  Fornecimento  e
instalação

unid

1,00 665,08 665,08

5.21 74094/001

Luminaria  tipo  spot  para  1
lâmpada
incandescente/fluorescente
compacta

unid

73,00 68,73 5.017,29

5.22

C.VEST. 35

Luminaria  de  embutir  com
lâmpada  fluorescente  23w  –
ref:  osram,  philips  ou
equivalente unid 12,00 22,35 268,20
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5.23
C.VEST. 36

Lâmpada  de  sobrepor  para
lâmpada de 36W  - ref.: osram,
philips ou equivalente unid 61,00 42,62 2.599,82

TOTAL DO 
ITEM 6.0 28.787,01

6.0 ESGOTO SANITARIO

6.1
C.ADM.32

Caixa  sifonada  150mm,  grelha
de aluminio unid 10,00 40,64 406,40

6.2
C.VEST. 37

Caixa de inspeção de alvenaria
DIM INT 60x60cm prof: 88cm unid 1,00 365,99 365,99

6.3
C.ADM.37

Caixa de inspeção de alvenaria
DIM INT 60x60cm prof: 93cm

unid
1,00 440,17 440,17

6.4
C.VEST. 38

Caixa de inspeção de alvenaria
DIM INT 60x60cm prof: 108cm unid 1,00 471,58 471,58

TOTAL DO 
ITEM 7.0 1.684,14

7.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E LOUÇAS SANITÁRIAS

7.1

86932

Vaso  sanitário  sifonado  com
caixa acoplada louça branca –
Padrão  médio,  incluso  engate
flexivel  em  metal  cromado,
1/2'' x 40cm – Fornecimento e
instalação

unid

4,00 391,84 1.567,36

7.2

C.ADM.48

Bacia sanitária sifonada, com
caixa acoplada, louça branca,
Nuova  P130  Dual  Flux  ou
equivalente,  padrão  médio,
incluso  engate  flexivel  em
metal  cromado  1/2''  x  40cm,
fornecimento e instalação

unid

15,00 486,69 7.300,35

7.3

74234/001

Mictório sifonado louça branca
com pertences, com registro de
pressão  1/2''  com  canopla
cromada  acabamento  simples  e
conjunto  para  fixação  –
Fornecimento e instalação

unid

1,00 450,02 450,02

7.4

C.VEST. 39

Mictório coletivo em chapa de
inox,  com  registro  e  canopla
cromada, acabamento simples e
conjunto  para  fixação  para
fixação  (2,04x0,30)  –
Fornecimento e Instalação unid 1,00 1.439,02 1.439,02

7.5

86909

Torneira  cromada  tubo  móvel,
de mesa, 1/2'' ou 3/4'' (para
banheiros),  padrão  alto  –
forneicmento e instalação

unid

20,00 94,97 1.899,40

7.6
C.ADM.52

Papel plastica tipo dispenser
para papel higienico rolão

unid
19,00 72,42 1.375,98

7.7
C.ADM.53

Toalheira  plastico  tipo
dispenser  para  papel  toalha
interfolhado

unid
14,00 72,42 1.013,88
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7.8

95547

Saboneteira  plástica  tipo
dispenser   para  sabonete
líquido com reservatório 800 a
1500 ml, incluso fixação

unid

14,00 68,64 960,96

7.9
C.VEST. 40

Saboneteira  louça  branca
7,5x15cm

unid
16,00 28,88 462,08

7.10

C.ADM.49

Barra   de  apoio  para
portadores  de  necessidades
especiais,  em  aço  inox  1
1/2'',  largura  80cm  (um  par
para cada box)

unid

8,00 150,10 1.200,80

7.11

C.ADM.50

Barra de apoio para bancada de
pia  dos  portadores  de
deficiência fisica, semi arco
com  comprimento  70cm,  em  aço
inox 1 1/2''

unid

4,00 220,58 882,32

7.12

C.ADM.51

Barra de apoio para porta dos
box  acessiveis  comprimento
40cm em aço inox 1 1/2'' (01
par por porta)

unid

8,00 115,00 920,00

7.13

74125/002

Espelho  cristal  4  mm,  com
moldura  de  aluminio  e
compensado  6  mm  plastificado
colado 3,30x0,95

m²

3,14 489,91 1.538,32

7.14

74125/002

Espelho  cristal  4  mm,  com
moldura  de  aluminio  e
compensado  6  mm  plastificado
colado 2,65x0,95

m²

2,52 489,91 1.234,57

7.15

74125/002

Espelho  cristal  4  mm,  com
moldura  de  aluminio  e
compensado  6  mm  plastificado
colado 2,95x0,95

m²

2,80 489,91 1.371,75

7.16

74125/002

Espelho  cristal  4  mm,  com
moldura  de  aluminio  e
compensado  6  mm  plastificado
colado 2,80x0,95

m²

2,66 489,91 1.303,16

7.17

74125/002

Espelho  cristal  4  mm,  com
moldura  de  aluminio  e
compensado  6  mm  plastificado
colado 2,30x0,95

m²

2,19 489,91 1.072,90

7.18

74125/002

Espelho  cristal  4  mm,  com
moldura  de  aluminio  e
compensado  6  mm  plastificado
colado 2,00x0,95

m²

1,90 489,91 930,83

7.19
C.VEST. 41 Porta toalha em louça branca –

Fornecimento e Instalação unid 10,00 24,68 246,80

7.20
C.VEST. 42

Porta  toalha  banho  em  metal
cromado,  tipo  barra  –
Fornecimento e Instalação unid 6,00 52,87 317,22

7.21
C.VEST. 43 Chuveiro  ducha  metálica  –

Fornecimento e Instalação unid 16,00 183,01 2.928,16

7.22

C.VEST. 44

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em projeto) 3,30x0,60, incluso
cuba  oval  em  louça  branca
35x50cm  (x3),  válvula  (x3),
sifão  tipo  garrafa  (x3)  e
engate flexivel 40 cm em metal
cromado  (x3),  padrão  médio  –
fornecimento e instalação unid 2,00 2.310,06 4.620,12
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7.23

C.VEST. 45

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em  projeto)  3,375x0,60,
incluso  cuba  oval  em  louça
branca  35x50cm  (x3),  válvula
(x3), sifão tipo garrafa (x3)
e  engate  flexivel  40  cm  em
metal  cromado  (x3),  padrão
médio  –  fornecimento  e
instalação unid 2,00 2.342,15 4.684,30

7.24

C.VEST. 46

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em projeto) 2,00x0,60, incluso
cuba  oval  em  louça  branca
35x50cm  (x2),  válvula  (x2),
sifão  tipo  garrafa  (x2)  e
engate flexivel 40 cm em metal
cromado  (x2),  padrão  médio  –
fornecimento e instalação unid 1,00 1.468,64 1.468,64

7.25

C.VEST. 47

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em projeto) 2,32x0,60, incluso
cuba  oval  em  louça  branca
35x50cm  (x2),  válvula  (x2),
sifão  tipo  garrafa  (x2)  e
engate flexivel 40 cm em metal
cromado  (x2),  padrão  médio  –
fornecimento e instalação unid 1,00 1.604,24 1.604,24

7.26

C.VEST. 48

Bancada  em  granito  natural
polido  (especificação  da  cor
em  projeto)  0,45x0,45m,
incluso  cubaredonda  em  louça
branca  30cm,  válvula,  sifão
tipo garrafa e engate flexivel
40 cm em metal cromado, padrão
médio  –  fornecimento  e
instalação unid 4,00 513,28 2.053,12

7.27

74229/001

Divisória  em  granito  polido
branco  (ou  equivalente),
espessura 3 cm, assentado com
argamassa traço 1:4 (cimento e
areia)

m²

80,49 598,89 48.204,66

TOTAL DO 
ITEM 8.0 93.050,96

8.0 ACESSIBILIDADE

8.1 C. INFRA 08
Piso  Podotátil  de
Alerta/Direcional

m²
37,27

71,72
2.673,00

8.2 C.INFRA 09
Concreto  não  estrutural,
consumo 210 kg/m³, preparo com
betoneira, sem lançamento

m³
0,75

344,78
258,59

TOTAL DO 
ITEM 9.0 2.931,59

9.0 SERVIÇOS FINAIS/OUTROS

9.1 9537 Limpeza final da obra m² 1.234,00 2,41 2.973,94
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9.2

C.VEST. 49

Guarda  corpo  tipo  alambrado
(trecho  maior)  em  aço
galvanizado, com costura, DIN
2440, diametro 2' e 1 1/4'',
altura 1,00 m, fixado a cada
1,50m sobre o  piso estrutural
da  arquibancada,  com  tela  de
arame galvanizado, fio 14 BWG
e malha quadrada 5x5cm m² 115,12 185,50 21.354,87

9.3 73631
Guarda  corpo  em  tubo  de  aço
galvanizado 1 1/2'' (40mm)

m²
28,44 278,45 7.919,12

9.4 73865/001

Fundo preparador primer a base
de  epoxi,  para  estrutura
metálica, uma demão, espessura
25 micra (P/ guarda Corpo)

m²

343,97 7,41 2.548,82

9.5

95468

Pintura esmalte brilhante ( 2
demãos)  sobre  superfície
metálica,  inclusive  proteção
com zarcão ( 1 demão)

m²

343,97 33,18 11.412,92

Fonte:
SINAPI/RO: ABRIL/2017 - SEM DESONERAÇÃO 
Tabelas sintética, de insumos e analítica
TABELA  SEINFRA/CE  -  SEM  DESONERAÇÃO  -  VERSÃO  024
( 2017)
Tabela de insumos - utilizando o prefixo I - XXX para
indicar o código
Tabela DER/RO FEV/2017  - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL DO 
ITEM 10.0 46.209,67

SUB- TOTAL R$ 1.415.669,71

BDI 22,88% R$ 323.905,23

TOTAL COM BDI  R$ 1.739.574,94

2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO – ARQUITETURA

PORTO VELHO, RO - SETEMBRO – 2015

OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Área de Intervenção

Este  memorial  tem  por  finalidade  descrever  o  Projeto  Arquitetônico

Remanescente de Reforma do Complexo Esportivo, localizado à Av. Amazonas, entre

as Ruas Alba e Ana, Bairro Cuniã, em terreno com 25.639.04 m². 

O presente memorial complementa as informações das pranchas esclarecendo a

respeito dos materiais e acabamentos a serem empregados na obra, e, caso hajam

dúvidas  a  respeito  de  algum  item  do  projeto,  o  arquiteto  autor  deverá  ser

consultado.
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Figura 1 -  Localização da Área de Intervenção

Área de Intervenção Existente
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Figura 2 -  Área de Intervenção Existente

Quadro de localização da Área de Intervenção Existente

COMPLEXO ESPORTIVO EXISTENTE
AMBIENTE SETOR

1 Edifício Administrativo
2 Arquibancada
3 Ginásio Existente
4 Campo Aberto
5 Estacionamento Externo
6 Estacionamento Interno
7 Quadras de Areia

TOTAL ÁREA DE INTERVENÇÃO

25.639.04 M²

Estacionamento Externo Existente

A área do estacionamento externo existente esta localizado as margens da av.

Amazonas  possui  piso  intertravado  cor  cinza  em  aparente  bom  estado  de

conservação,  sem  pintura  no  piso  demarcando  as  vagas  de  estacionamento,  com

ausência  de  sinalização  vertical  e  marcação  de  vagas  de  estacionamento  para

portadores de necessidades especiais. 

Figura 3 -  Localização de Estacionamento Externo Existente
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Estacionamento Interno Existente

O  estacionamento  interno  existente  esta  localizado  paralelamente  a  rua  Ana,

possui piso sextavado cor cinza em estado de conservação questionável, o meio-fio

que  delimita  o  espaço  do  estacionamento  está  em  aparente  bom  estado  de

conservação  e  deverá  apenas  ser  complementado  com  um  novo  meio-fio  conforme

planta  de  demolição.  O  estacionamento  existente  esta  sem  pintura  no  piso

demarcando as vagas de estacionamento, com ausência de sinalização vertical e

marcação de vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais. As

árvores existentes permanecerão no mesmo local.

Figura 4 -  Localização de Estacionamento Interno Existente
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Quadra de Esporte Existente

A quadra de esportes existente na área de intervenção não será reformada neste

momento, contudo deve ser observado as condições de manutenção da edificação. 

Figura 5 -  Localização da Quadra de Esportes Existente

Quadras de Areia Existente

A área de intervenção possui 02 quadras de areia com aproximadamente 23 x 11

metros localizada no fundo da quadra de esportes, o meio-fio que circunda a

quadra  de  areia  está  em  aparente  bom  estado  de  conservação  com  algumas

imperfeiçoes ao longo da quadra e a areia não apresenta bom aspecto para a

prática de esporte.
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Figura 6 -  Localização das Quadras de Areia Existente

Campo Aberto

A  área de  intervenção possui  um grande  campo aberto  localizado no  fundo do

terreno,  neste  local  encontram-se  várias  caixas  de  concreto  pré-moldado  que

deverão ser retirados do local, a vegetação nativa esta por todo local e devera

ser retirada na limpeza do terreno.
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Figura 7 -  Localização do Campo Aberto Existente

               

 

Figura 8 -  Edificações Existentes na Área de Intervenção

A área de intervenção possui duas edificações existentes a serem reformadas, a

primeira  edificação  existente  denominada  de  Bloco  Administrativo possui

1.436.25m² de área construída, distribuídos em dois pavimentos, localizado as

margens da av. Amazonas. 

O pavimento térreo contempla em sua estrutura física, pátio frontal (98.85m²),

recepção (6.70m²), foyer (57.20m²), hall auditório (34.71m²), caixa de escada /

elevador, auditório (137.76m²), sala de som (7.20m²), hall (7.08m²), lanchonete

(20.43m²),  pátio  (157.81m²),  wc  feminino  (17.32m²),  wc  masculino  (17.38m²),

circulação (48.20m²), sala 01 (35.62m²), sala 02 (44.08m²), sala 03 (58.34m²),

sala 05 (58.35m²) e sala 06 (44.12m²), totalizando 895.17m² de área construída no

pavimento térreo.

O  pavimento  superior  contempla  em  sua  estrutura  física  setor  administrativo

(451.02m²), caixa de escada / elevador, wc masculino (13.00m²), copa (6.00m²),

depósito  (10.00m²)  e  wc  feminino  (  13.16m²)  totalizando  541.01  m²  de  área

construída no pavimento superior.
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Figura 9 -  Pavimento Térreo Bloco Administrativo Existente

No  pavimento  térreo  do  Bloco  administrativo  de  uma  forma  geral  a

edificação existente encontra-se com paredes, vigas e colunas rebocadas, janelas

com ausência de vidro, sem forro, com acabamento de piso variando entre piso

natural,  lastro  de  concreto  magro  e  contra  piso,  algumas  aberturas  estão

requadradas e sem esquadrias, as lajes sem reboco e algumas paredes estão sem

qualquer tipo de revestimento conforme indicação de legenda acima na planta (ver

projeto em anexo).
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Figura 10 -  Pavimento Superior Bloco Administrativo Existente

No Pavimento Superior do Bloco administrativo Existente de uma forma geral

a edificação encontra-se com paredes rebocadas, janelas com ausência de vidros,

calha sem fixação na estrutura e alvenaria o que ocasiona vazamentos constantes

por toda a edificação, o acabamento do piso apresenta contrapiso em concreto, os

ambientes do pavimento superior não possuem portas, a estrutura de cobertura

aparentemente  parece  estar  em  bom  estado  de  conservação,  o  telhado  metálico

aparenta estar em bom estado de conservação, o telhado não possui rufo metálico,

ocasionando infiltração de água de chuva no local por todo pavimento superior, a

tubulação pluvial esta aparente fixada por arames entre a calha e as vigas em

arco da estrutura de cobertura conforme legenda acima na planta. 
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    Figura 11-  Acabamento do Pavimento Térreo Bloco Administrativo Existente

                   
Figura 12 -  Acabamento do Pavimento Térreo Bloco Administrativo Existente
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Figura 13 -  Acabamento do Pavimento Superior Bloco Administrativo Existente

            

Figura 14 -  Acabamento do Pavimento Superior Bloco Administrativo Existente
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A segunda edificação existente denominada Arquibancada, possui 1.807.01m² de área

construída,  distribuídos  entre  pavimento  térreo  e  arquibancada  superior  sem

cobertura, localizado ao fundo do terreno da área de intervenção do Complexo

Esportivo.

   Figura 15 - Pavimento Térreo Arquibancada Existente

No pavimento térreo da Arquibancada Existente a edificação, de uma forma

geral, existente encontra-se com paredes, vigas e colunas rebocadas, sem forro,

com acabamento de piso variando entre, lastro de concreto magro e contra piso,

muitas  aberturas  estão  requadradas  e  sem  esquadrias,  as  lajes  sem  reboco  e

algumas paredes estão sem qualquer tipo de revestimento conforme indicação de

legenda acima na planta ( ver projeto em anexo).

O pavimento térreo existente contempla em sua estrutura física, depósito /

equipamentos (45.80m²), bwc vestiário atletas (56.61m²), bwc vestiário atletas

(56.35m²), circulação (48.69m²), banheiro feminino (19.21m²), banheiro masculino

(19.19m²), circulação (11.70m²), bwc feminino (11.44m²), bwc masculino (11.96m²),

hall  administração  (4.39m²),  recepção  administrativo  (11.04m²),  administração

(38.19m²), circulação (56.69m²), almoxarifado (25.41m²), almoxarifado (25.49m2),

alojamento  (40.77m²),  alojamento  (38.77m²),  calçada  (65.54m²)  e  calçada

(65.44m²), totalizando 953.09m² considerando área de marquise.

A área de arquibancada descoberta existente apresenta em quase a metade de

sua superfície vigas em concreto e em alguns casos preenchidos com areia, outros

degraus encontra-se apenas em vigas expostas sobre laje de concreto. 

O outro lado da arquibancada descoberta existente possui apenas laje em

concreto  sem  reboco,  sem  degraus  ou  assentos,  estando  inteiramente  exposta

inclusive com ferragens verticais aparente a intempéries climáticas, neste lado

da arquibancada não foi executado guarda-corpo em alvenaria.
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    Figura 16 -  Arquibancada sem Cobertura Existente

  Figura 17 -

Arquibancada sem Cobertura Existente Existente

Figura 18 -  Arquibancada Existente

Demolir / Construir
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Figura

19 -  Implantação Construir / Demolir

Quadro de 

localização dos 

Espaços Existentes na Área de Intervenção

COMPLEXO ESPORTIVO EXISTENTE
AMBIENTE SETOR

1 Edifício Administrativo
2 Arquibancada
3 Ginásio Existente
4 Campo Aberto
5 Estacionamento Externo
6 Estacionamento Interno
7 Quadras de Areia

TOTAL ÁREA DE INTERVENÇÃO

25.639.04 M²
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Estacionamento Interno –  Retirada

Retirada de piso sextavado de concreto sobre colchão de areia com aproximadamente

10 cm, inclusive transporte de material sem reaproveitamento de piso totalizando

aproximadamente 1.030.27m² de retirada.

Figura 20 –

Retirada de Piso Sextavado do Estacionamento existente Interno

Passeio a Ser Demolido

Devera  ser  demolido  passeio  tipo  calçada  e  meio-fio  em  concreto  simples,

inclusive transporte de material sem aproveitamento do mesmo com aproximadamente

209.77 m² de demolição do material.
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Figura 21 – Demolição de Passeio tipo calçada

Canteiro a Ser Demolido

Devera ser demolido canteiro localizado paralelamente a rua Ana contendo meio-fio

em concreto e limpeza do terreno, incluso transporte de material demolido sem

reaproveitamento  do  mesmo,  com  aproximadamente  68.47m²  de  material  a  ser

demolido. 

Calçada a Construir

Devera ser construído calçada com piso intertravado de concreto 10x20 cm na cor

cinza com espessura variando entre 6 a 8 cm, assentado sobre colchão de areia

variando  entre  6  a  10  cm  conforme  planilha  orçamentaria  totalizando

aproximadamente 34.36m² localizado na esquina entre av. Amazonas e rua Ana, a

inclinação devera ser no máximo 3% conforme projeto apresentado.

Devera ser construído ainda meio-fio e sarjeta conjugada em concreto pré-moldado

com  dimensionamento  e  resistência  adequada  em  toda  extensão  da  calçada

considerando inclusive limpeza do terreno e escavação do local.
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Figura 22 – Localização da Calçada a ser Construída (av. Amazonas com Rua Ana)

Canteiro a Construir

Devera ser construído canteiro paralelamente a rua Ana com meio-fio em concreto

pré-moldado,  incluso  limpeza  do  local  e  escavação  e  plantio  de  grama  tipo

esmeralda  em  rolo,  incluso  limpeza  do  local  e  preparo  do  solo  totalizando

aproximadamente 183.19 m² de canteiro.

Piso a ser Assentado

Devera ser assentado piso tipo intertravado de concreto 10x20 cm cor cinza com

espessura variando entre 6 a 8 cm assentado sobre colchão de areia com espessura

variando entre 6 a 10 cm em volta das quadras de areia e arquibancada. Em volta

da arquibancada e na área de convivência deverá ser executado paginação de piso

com piso intertravado 10x20 cm com espessura variando entre 6 a 8 cm nas cores

terracota, cinza e bege conforme detalhamento apresentado em projeto totalizando

aproximadamente 2.894.53m² de piso assentado.
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Campo de Futebol / Pista de Corrida / Canteiro

Deverá ser construído no fundo do terreno um campo de futebol em grama tipo

batatais, incluso limpeza do terreno e preparo do solo, pista de corrida com piso

emborrachado e canteiros em grama tipo batatais, incluso limpeza do terreno e

preparo do solo de ccordo com projeto de arquitetura.

Figura 23 – Localização do campo de Futebol / Pista de Corrida e canteiros a 

Construir
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   Proposta de Reforma do Complexo Esportivo

Figura 24 -  Implantação Geral do Complexo Esportivo – Proposta de Reforma

Quadro de Áreas do Complexo Esportivo – Proposta de Reforma 

COMPLEXO ESPORTIVO
AMBIENTE SETOR ÁREA ÚTIL

1 Edifício Administrativo 1.436.25 m²
2 Arquibancada 1.807.01 m²
3 Ginásio Existente (sem 

reforma)

1.296.51 m²

4 Campo de Futebol 6.908.30 m²
5 Estacionamento Externo 414.23 m²
6 Estacionamento Interno 1.170.34 m² 
7 Calçada Paginada 

( total)

645.28m²

8 Quadras de Areia 

( total )

506.00 m²

9 Calçada Interna 3.285.86 m²
10 Canteiros ( total) 5.752.22 m²

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
124

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

11 Calçada Externa 713.59 m²
12 Pista de Corrida 1.758.68 m²
13 Canteiro / Campo de 

Futebol

1.759.84 m

ÁREA DE INTERVENÇÃO

25.639.04 M²

A reforma tem por objetivo a recuperação das edificações bem como a reforma

urbanística,  já  que  a  área  de  intervenção  encontra-se  em  processo  de

deterioração,  com  relação  a  com  relação  as  edificações  que  serão  reformadas

aparentemente  sua  estrutura  não  esta  comprometida,  mais  será  necessário  uma

análise mais criteriosa para verificar se houve danos a edificação existente

principalmente no edifício da arquibancada, que aparente mais desgaste. A reforma

não tem ampliação de área das edificações, a proposta tem por objetivo modernizar

as instalações do Complexo Esportivo e deixá-las adequadas para a prática de

esportes.

Estacionamento Externo – Proposta de Reforma

O estacionamento externo esta localizado as margens da av. Amazonas possui piso

intertravado de concreto 10x20 cm cor cinza assentado sob colchão de areia com

espessura variando entre 6 a 10 cm. Deverá ser executado marcação com tinta na

cor amarelo no posicionamento das vagas de veículos e motocicletas com largura de

10 cm, as vagas de estacionamento serão em 45° graus totalizando 22 vagas para

carros, sendo 2 vagas destinadas a portadores de necessidades especiais e 8 vagas

para motocicletas, o estacionamento possui área de aproximadamente 414.23m² e sua

inclinação não deve ultrapassar 3% conforme projeto de arquitetura.

A  sinalização  horizontal  para  vagas  destinadas  a  portadores  de  necessidades

especiais devera obedecer a norma de acessibilidade NBR 9050.
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Figura 25 - Sinalização Horizontal de vagas para Pne.

Estacionamento Interno – Proposta de Reforma/Acréscimo

O estacionamento interno existente a ser reformado esta localizado paralelamente

a rua Ana, deverá ser executado em piso intertravado de concreto 10x20 cm cor

cinza assentado sobre colchão de areia com espessura variando entre 6 e 10 cm,

deve possuir 42 vagas para veículos demarcadas com tinta acrílica cor amarelo com

10  cm  de  largura,  sendo  2  vagas  destinadas  a  veículos  de  portadores  de

necessidades especiais totalizando 1.170.34m² de área de estacionamento. O meio-

fio que delimita a área de estacionamento deverá ser em concreto  pré-moldado,

inclusa limpeza do local e escavação. As árvores existentes no estacionamento

permanecerão no mesmo local.

A  sinalização  horizontal  para  vagas  destinadas  a  portadores  de  necessidades

especiais devera obedecer a norma de acessibilidade NBR 9050.
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Figura 26 - Estacionamento Interno – Proposta de reforma

O estacionamento a ser acrescido está localizado no fundo do terreno e terá

acesso pela rua Alba. O mesmo possuirá 88 vagas sendo, 20 vagas para motos e 68

vagas para veículos e receberá paginação em areia média, espessura de 5 cm. 

Canteiros –

Proposta de

Reforma

Devera ser construído canteiros em toda área de intervenção com meio-fio

em concreto pré-moldado, incluso limpeza do local e escavação e plantio de grama

tipo esmeralda em rolo, incluso limpeza do local e preparo do solo totalizando

aproximadamente 5.752.22 m² de canteiros. 

Em volta da pista de corrida executar canteiros com plantio de grama tipo

batatais, incluso limpeza do local e preparo do solo totalizando aproximadamente

1.759.84 m² de canteiro conforme detalhamento apresentado em projeto.

Quadras de Areia – Proposta de Reforma
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Será executado na área de intervenção 2 quadras de areia, incluso limpeza do

local, cada uma com aproximadamente 253.00 m², a areia utilizada devera ser do

tipo  praia,  limpa  e  de  qualidade  totalizando  50  cm  de  altura.  O  meio-fio

utilizado para o perímetro das quadras devera ser meio-fio em concreto pré-

moldado, incluso limpeza do local e escavação.  

Figura 27 -  Planta Baixa Quadra de Areia
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Figura 28 -  Detalhe Construtivo Quadra de Areia

Calçadas – Proposta de reforma

As calçadas internas deverão ser executadas em piso intertravado de concreto

10x20 cm cor cinza assentado sob colchão de areia com espessura variando entre 6

a 10 cm totalizando aproximadamente 3.285.86 m² de área de piso.

Na área de vivência e espaço destinado a academia ao ar livre executar paginação

de piso intertravado de concreto 10x20 cm nas cores cinza, bege e terracota

assentado sobre colchão de areia com espessura variando entre 6 a 10 cm conforme

detalhamento em projeto de arquitetura.
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Figura 29 -  Paginação de Piso e Detalhe Construtivo

Campo de Futebol 

Deverá ser executado campo de futebol com medidas 90x53 m em grama tipo batatais

incluso limpeza do local e preparo do solo, a demarcação do campo devera ser em

tinta PVA a base de água sem provocar danos a grama aplicada em rolo de espuma ou

equipamento especial de aplicação, a largura das linhas da lateral e fundo devera

ter 10 cm e as linhas do meio do campo devera ter 12 cm de largura.

A trave de futebol será em tubo de aço galvanizado de 4” polegadas com aplicação

de fundo preparador primer e acabamento em tinta esmalte cor branco e a rede de

trave de futebol devera ser em material tipo nylon. A área do campo de futebol

totaliza aproximadamente 6.908.30 m².

Figura

30 -  Planta do Campo de Futebol
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Figura 31 -  Detalhe de Execução do Campo de Futebol

Pista de Corrida

A Pista de Corrida devera ser executada em piso emborrachada cor laranja e linhas

de marcação cor branco, distribuído em 4 raias de corrida com largura de 1.23

metros cada raia, a saída devera ser recuada da pista de corrida conforme projeto

de  arquitetura  com  área  totalizando  aproximadamente  1.758.68  m²  de  pista  de

corrida.
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Figura

32 -  Planta da Pista de Corrida

Figura 33 -  Detalhe Construtivo Pista de Corrida

Bancos em Concreto

Os bancos de concreto deverão ser executados em concreto aparente pré-moldado com

acabamento liso e sem quinas, sua instalação devera ser em 45 cm de altura e seu

dimensionamento será de 2.40 x 0.50 metros conforme detalhamento arquitetônico.
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Figura 34 - 

Detalhe 

Banco de 

Concreto

Acessibilidade Geral

Os  pisos  devem  ter  superfície  regular,  firme,  estável  e  antiderrapante  sob

qualquer  condição,  que  não  provoque  trepidação  em  dispositivos  com  rodas

(cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê).
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 Admite-se inclinação transversal da superfície até 2% para pisos internos e 3%

para  pisos  externos  e  inclinação  longitudinal  máxima  de  5%.  Inclinações

superiores a  5% são consideradas rampas. Recomenda-se evitar a utilização de

padronagem na superfície do piso que possa causar sensação de insegurança (por

exemplo,  estampas  que  pelo  contraste  de  cores  possam  causar  a  impressão  de

tridimensionalidade).

O piso tátil de alerta deve ser utilizado para sinalizar situações que envolvem

risco de segurança. O piso tátil de alerta deve ser cromodiferenciado ou deve

estar associado à faixa de cor contrastante com o piso adjacente.

O piso tátil direcional deve ser utilizado quando da ausência ou descontinuidade

de linha-guia identificável, como guia de caminhamento em ambientes internos ou

externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulação.

Para a área de intervenção utilizar piso podotátil direcional e alerta 25x25 cm

em ladrilho hidráulico cromo diferenciado em relação ao piso adjacente, ambos os

pisos devem atender as especificações da NBR 9050. No interior das edificações

utilizar piso podotatil direcional e alerta 25x25 cm emborrachado monolítico em

placa  própria  para  aplicação  com  cola  de  contato  extra  cromodiferenciado  em

relação ao piso adjacente.       

O totem contendo mapa tátil deve estar posicionado próximo a entrada principal

das edificações e deve conter o mapa completo de acessibilidade dos mesmos. Em

cada sala das edificações deve ser confeccionado placa contendo nome do ambiente

e embaixo da mesma placa deve conter o nome do ambiente em Braile conforme NBR

9050. 

Os mapas táteis devem ter superfícies horizontais ou inclinadas (ate 15% em

relação ao piso) contendo informações em braile, planos e mapas táteis devem ser

instalados a altura entre 0.90 m a 1.10 m.

No início e término de escadas fixas e rampas, em cor contrastante com a do piso,

com largura 0.25 m a 0.60, executar piso podotatil de alerta afastada de 0.32 m

no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 

Quando  não  houver  paredes  laterais  as  rampas  devem  incorporar  guias  de

balizamento com altura mínima de 0,05 m, instaladas ou construídas nos limites da

largura da rampa e na projeção dos guarda-corpos. 

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do

piso, medidos de sua geratriz superior. Para rampas e opcionalmente para escadas,
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os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do

piso, medidos da geratriz superior. Os corrimãos laterais devem ser contínuos,

sem interrupção nos patamares das escadas ou rampas.

É recomendável que os corrimões de escadas e rampas sejam sinalizados através de:

1 Anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado a 1.00 m

antes das extremidades.

2 Sinalização em Braile, informando sobre os pavimentos no início e no final das

escadas fixas e rampas instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal

do corrimão conforme NBR 9050.  

Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual na borda do piso, em cor

contrastante com a do acabamento, medindo entre 0,02 m e 0,03 m de largura. Essa

sinalização pode estar restrita à projeção dos corrimãos laterais, com no mínimo

0,20 m de extensão.

Obstáculos suspensos entre 0.60 m e 2.10 m de altura do piso acabado, que tenham

volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso

tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0.60 m a projeção

do obstáculo, em toda a superfície  ou somente no perímetro desta.

As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com

ou sem 

faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. Não deve haver

desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 

Os  rebaixamentos  de  calçadas  devem  ser  construídos  na  direção  do  fluxo  de

pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%.

As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por

pessoas com deficiência devem: 

a)  ter sinalização horizontal; 

b)  contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de largura,

quando  afastada  da  faixa  de  travessia  de  pedestres.  Esse  espaço  pode  ser

compartilhado  por  duas  vagas,  no  caso  de  estacionamento  paralelo,  ou

perpendicular  ao  meio  fio,  não  sendo  recomendável  o  compartilhamento  em

estacionamentos oblíquos; 

c)  ter sinalização vertical para vagas em via pública, e para vagas fora da via

pública; 
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Figura 35 -  Acessibilidade Geral

Gradil e portões

Para ambos os estacionamentos internos serão instalados portões de ferro em chapa

de aço galvanizado plana – 14GSG. Estes receberão 1 demão de zarcão para 

esquadria metálica e pintura, cor dos gradis, em esmalte sintético, em 2 demãos. 

Para o gradil existente, o mesmo deverá ser lixado e posteriormente para pintura 

metálica e pintura, em duas demãos de esmalte sintético, cor conforme 

especificado em projeto.

Para o muro de divisa bem como a parte inferior do gradil, em alvenaria, deverá 

ser aplicado fundo selador para a aplicação de pintura látex acrílica em duas 

demãos em todo o contorno do complexo olímpico.

   Edifício Administrativo – Proposta de Reforma 
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Figura 36

– Planta 

Baixa 

Pavimento Térreo

Quadro de Áreas Pavimento Térreo Edifício Administrativo 

COMPLEXO ESPORTIVO

Edifício administrativo
AMBIENTE SETOR ÁREA ÚTIL

Pavimento Térreo 895.16 m²
1 Pátio Frontal 133.37 m²
2 Recepção 6.70 m²
3 Foyer 57.20 m²
4 Hall Elevador / 

Escada / Auditório

28.50 m²

5 Dml 6.09 m²
6 Auditório 137.76 m² 
7 Sala de Som 7.20 m²
8 Hall 7.08 m²
9 Lanchonete 20.43 m²
10 Wc feminino 17.32 m²
11 WC Masculino 17.38 m²
12 Circulação 48.20 m²
13 Pátio 157.81 m²
14 Sala 01 35.62 m²
15 Sala 02 44.08 m²
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16 Sala 03 58.34 m²
17 Sala 05 58.35 m²
18 Sala 06 44.12 m²

Quadro de Esquadrias Edifício Administrativo Pavimento Térreo

Quadro de Acabamentos Edifício Administrativo Pavimento Térreo
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Telhado

Proposto  Edifício Administrativo – Pavimento Térreo
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Apos visita in loco observou-se que o telhado metálico tipo trapezoidal existente

no pavimento térreo dividido em duas águas encontrava-se em aparente bom estado

de conservação, bem como a estrutura de cobertura e por esse motivo não foi

necessário a troca da cobertura, permanecendo desta forma o mesmo telhado.

 Figura 37 -  Planta de Cobertura Pavimento Térreo
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 Figura 

38 – Cobertura Pavimento Térreo 

 Figura 39

-  Cobertura Pavimento Térreo
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Calhas, Rufos e Condutores -  Edifício Administrativo

A cobertura do pavimento térreo do edifício administrativo devera ser executada

conforme  projeto  de  cobertura  apresentado,  as  calhas  existentes  em  chapa

galvanizada  n°  24  serão  aproveitadas  devido  ao  aparente  bom  estado  de

conservação, a pingadeira devera ser executada em chapa de zinco dobrada n° 24

sobre platibanda em alvenaria rebocada e pintada, os rufos metálicos deverão ser

executados em chapa galvanizada n° 24 e fixados na alvenaria rebocada e pintada

conforme projeto apresentado.

 Figura 40 -  Detalhe Pingadeira e Calha pavimento Térreo

Figura 41 -

Detalhe Pingadeira Pavimento Térreo
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A tubulação de água pluvial no pavimento térreo esta localizado nas extremidades 

da edificação embutida sob forro de PVC em painéis lineares, os tubos fixados nas

calhas são desviados por tubo tipo joelho para fora da edificação onde ficam 

aparente e conduzem a água verticalmente para suas respectivas caixas de 

drenagem.

Forro -  Edifício Administrativo

Quadro de Forro Pavimento Térreo Edifício Administrativo 

COMPLEXO ESPORTIVO
Edifício administrativo

SETOR ÁREA ÚTIL TIPO DE FORRO
Pavimento Térreo 895.16 m²
Pátio Frontal 133.37 m² Forro de Gesso acartonado 
Recepção 6.70 m² Forro de Gesso acartonado 
Foyer 57.20 m² Forro de Gesso acartonado 
Hall Elevador / 

EscadaAuditório

28.50 m²
Forro de Gesso acartonado 

Dml 6.09 m² Laje Emassada e Pintada
Auditório 137.76 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Sala de Som 7.20 m² Forro de Gesso acartonado
Hall 7.08 m² Forro de Gesso acartonado
Lanchonete 20.43 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Wc feminino 17.32 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
WC Masculino 17.38 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Circulação 48.20 m² Forro de Gesso acartonado 
Pátio 157.81 m² Forro de Gesso acartonado 
Sala 01 35.62 m² Forro de Gesso acartonado 
Sala 02 44.08 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Sala 03 58.34 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Sala 05 58.35 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Sala 06 44.12 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
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Esquadrias -  Edifício Administrativo

As janelas são metálicas com pintura esmalte 2 demãos, 1 demão de zarcão e vidro

liso 3 mm tipo máximo ar, na sala de som existe uma janela de vidro temperado

fumê colocada em caixilho com ou sem baguete com gaxeta de neopreme esp. 8 mm, e

na lanchonete será instalada uma porta de enrolar em aço chapa 24 raiada larga

com acabamento galvanizado natural (ver quadro de esquadrias).

As  portas  do  banheiro  masculino  e  feminino  deverão  (box)  ser  executadas  em

madeira  tipo  compensado  revestidas  com  laminado  texturizado,  as  portas  da

lanchonete, sala de som e dml deverão ser executadas em porta de madeira lisa com

acabamento  em pintura  e as  portas de  vidro deverão  ser executadas  em vidro

temperado 10 mm incolor (ver quadro de esquadrias).

Soleiras e Bancadas -  Edifício Administrativo

As  soleiras  das  portas  deverão  ser  executadas  granito  natural  polido  cinza

andorinha  sem acabamento  com largura  aproximada de  15 cm  e espessura  2 cm,
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assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar .

Todas as medidas devem ser coletadas “in loco”.

As bancadas do banheiro masculino, feminino, lanchonete e recepção são em granito

natural polido cinza andorinha, os espelhos devem ter 10 cm de altura e proteger

de umidade todo o perímetro da bancada, a pedra de granito deve estar embutida na

alvenaria 2 cm. Executar acabamento reto de 4 cm nas duas faces.

Figura 42 – Detalhe Bancada de

Banheiro Masculino / Feminino

Figura 43 – Detalhe de 

Fixação de Bancada

As bancadas deverão ser executadas sobre apoio metálico tipo suporte fixado e

parafusado  na  alvenaria  conforme  detalhamento  apresentado  no  projeto

arquitetônico.
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Figura 44 – Detalhe de Fixação dos Suportes para Bancada

Banheiro, Cozinha e Dml -  Edifício Administrativo

Louças, metais sanitários e acessórios

No banheiro masculino / feminino deverão ser executados bacias sanitárias (box)

em bacia sanitária sifonada, com caixa acoplada, louça branca, incluso engate

flexível em metal cromado padrão médio. No banheiro acessível ao PNE utilizar

vazo sanitário sifonado em louça branca, com registro de pressão e conjunto para

fixação conforme norma estabelecida na NBR 9050.

Na bancada do banheiro utilizar cuba tipo oval em louça branca com sifão tipo

garrafa, engate flexível e metal cromado em padrão médio. Na bancada do banheiro

PNE utilizar cuba redonda em louça branca com sifão tipo garrafa, engate flexível

em metal cromado e padrão médio.

A bancada da lanchonete deve utilizar cuba de embutir de aço inoxidável média,

válvula em metal cromado, sifão tipo garrafa e engate em metal cromado com padrão

médio.
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No depósito de material de limpeza DML utilizar tanque de mármore sintético

suspenso 22L conforme especificação do projeto arquitetônico. As torneiras das

bancadas devem ser torneiras de mesa com fluxo controlado e metal cromado.

Antes de rebocar  as  paredes  deverá  ser  verificado se  os  pontos  estão

corretamente instalados para as louças e metais adquiridos. 

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as

válvulas de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de

1ª qualidade. Todas as bacias sanitárias receberão assento de acordo com o modelo

instalado. Todos os metais serão metais cromados, no mínimo C40. 

Todos  os  lavatórios  serão  instalados  completos,  com  válvulas  e  sifões.  As

torneiras para os lavatórios serão do tipo de fluxo de água reduzido.

Deverão ser instalados tanques com capacidade de 22 litros, localizado nos locais

indicados como DML (depósito de material de limpeza).

Deverão ser fornecidos e instalados porta-papel, papeleiras, saboneteiras, todos

plástico ABS.

Nos  banheiros  projetados  para  portadores  de  necessidades  especiais  serão

utilizadas barras de apoio de 80 cm em aço inox em volta da bacia sanitaria , bem

como em volta da bancada de lavatório, sua altura e fixação devem atender os

requisitos da NBR 9050.

Espelho

Prever instalação de painéis e espelhos com requadro em alumínio nos seguintes

locais: - Banheiros masculino / feminino com dimensão de 234 x 95 cm tipo cristal

4 mm sob base de madeira compensada plastificado e colado.

Pintura -  Edifício Administrativo

2.6.1 Forro

A laje do DML devera receber regularização com massa corrida 2 demãos e como

acabamento pintura látex PVA 2 demãos.

Os rebaixos em gesso também deverão receber 02 demãos de massa corrida PVA,

lixados e posterior aplicação de 02 demãos de pintura látex PVA na cor BRANCO

NEVE, ou equivalente.

2.6.2 Paredes Internas

As paredes internas existentes deverão ter os pontos com umidade corrigidos caso

necessário, após correção aplicar massa corrida acrílica 2 demãos, lixar, aplicar
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01 demão de selador e 02 demãos de pintura látex acrílica na cor a definir.

2.6.3 Paredes Externas

As paredes externas existentes deverão ter os pontos com umidade corrigidos caso

necessário, após correção aplicar massa corrida acrílica 2 demãos, lixar, aplicar

01 demão de selador e 03 demãos de pintura látex acrílica na cor a definir.

Revestimentos - Edifício Administrativo

Deverão ser apresentadas cinco amostras de cada material de acabamento a ser

utilizado na obra para aprovação final da fiscalização. Estes deverão estar de

acordo com a descrição estabelecida neste memorial. No final da obra, deverão

permanecer 5% de cada material empregado na obra para futuros reparos.

2.7.1  Azulejos, cerâmicas e pastilhas

As paredes do banheiro masculino / feminino e lanchonete terão revestimento com

placas tipo gres ou semi-gres 25x35 cm ate a altura da parede assentadas com

argamassa pre-fabricada e com juntas com 3 mm. Os revestimentos deverão ser

aplicadas  com argamassa,  no prumo  e com  auxílio de  juntas plásticas  para o

perfeito alinhamento das peças. As cerâmicas não deverão apresentar empenamentos,

escamas, fendas, trincas, bolhas, lascas ou qualquer outra deformação. Antes do

assentamento  das  cerâmicas,  as  paredes  deverão  ser  previamente  preparadas  e

regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixação das peças.

Pisos e Pavimentações

De Pisos Internos

No auditório, hall, sala de som, halll elevador, dml, recepção, foyer, sala 01 a

sala 06 e circulação executar piso cerâmico 60x60 cm tipo Grês com aplicação de

rodapé de mesmo material com altura de 10 cm. No pátio e pátio frontal utilizar

piso granilite, marmoriti ou granitina espessura 8 incluso junta de dilatação de

plástico, executar rodapé no mesmo material. No banheiro masculino / feminino e

lanchonete utilizar piso cerâmico tipo Grês 45x45 cm antiderrapante.

 O piso de todos os ambientes deverá ter caimento adequado de forma a permitir

escoamento das águas de limpeza. Deverão ser observados e executados desníveis de

piso  na  área  interna,  conforme  indicado  no  Projeto  de  Arquitetura.  A

regularização  de  base  para  revestimento  de  piso  será  executada  em  todos  os

ambientes internos, com emprego de argamassa de cimento e areia sem peneirar.

Considerar a camada de regularização com espessura de 3 cm. Obter uma superfície
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desempenada e bem nivelada. Considerar declividade mínima de 0,5% em direção aos

ralos.  Não  poderá  ser  iniciado  o  revestimento  sem  aceitação  expressa  da

fiscalização.

Calçamento Externo

Será executada em volta do perímetro da edificação no pavimento térreo calçada

com largura de 50 cm em piso cimentado, acabamento rústico com espessura de 2 cm

com argamassa preparada manualmente. 

Acessibilidade Pavimento Térreo Edifício Administrativo

 Figura 45 – 

Acessibilidade 

Pavimento Térreo Edifício Administrativo

 

Para o interior da edificação utilizar piso podotátil direcional e alerta 25x25

cm emborrachado monolítico em placa própria para aplicação com cola de contato

extra  cromodiferenciado  em  relação  ao  piso  adjacente,  ambos  os  pisos  devem

atender as especificações da NBR 9050.      

O totem contendo mapa tátil deve estar posicionado próximo a entrada principal da

edificação e deve conter o mapa completo de acessibilidade da edificação. Em cada

sala deve ser confeccionado placa contendo nome do ambiente e embaixo da mesma

placa deve conter o nome do ambiente em Braile conforme NBR 9050. 

Os mapas táteis devem ter superfícies horizontais ou inclinadas (ate 15% em

relação ao piso) contendo informações em braile, planos e mapas táteis devem ser

instalados a altura entre 0.90 m a 1.10 m.
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No início e término de escadas fixas e rampas, em cor contrastante com a do piso,

com largura 0.25 m a 0.60, executar piso podotatil de alerta afastada de 0.32 m

no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 

Obstáculos suspensos entre 0.60 m e 2.10 m de altura do piso acabado, que tenham

volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso

tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0.60 m a projeção

do obstaculo, em toda a superfície  ou somente no perímetro desta. 

Figura 46 – Especificações de Piso Podotátil para Área Externa e Interna da 

Edificação

Pavimento Superior Edifício Administrativo – Proposta de Reforma
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 Figura 47 – Planta Baixa Pavimento Superior Edifício Administrativo

Quadro de Áreas Pavimento Superior Edifício Administrativo 

COMPLEXO ESPORTIVO
Edifício administrativo

AMBIENTE SETOR ÁREA ÚTIL
Pavimento Superior 541.09 m²

1 Setor Administrativo 103.55 m²
2 Wc Masculino 13.00 m²
3 Copa 6.00 m²
4 Depósito 10.00 m²
5 Wc feminino 13.16 m²

Quadro de Acabamentos Edifício Administrativo Pavimento Térreo
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Telhado

Proposto Pavimento Superior -  Edifício Administrativo
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Apos visita in loco observou-se que o telhado metálico tipo trapezoidal existente

no pavimento superior encontra-se em forma de arco com caimento para as suas

extremidades, encontrava-se em aparente bom estado de conservação, bem como a

estrutura de cobertura como vigas e terças metálicas e por esse motivo não foi

necessário  a  troca  da  cobertura,  permanecendo  desta  forma  o  mesmo  telhado

realizando apenas pequeno reparos para o bom funcionamento da cobertura.

 Figura 48 -  Planta de Cobertura Pavimento Superior
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Figura 49 – Cobertura Pavimento Superior 

 

Figura 50 – Cobertura Pavimento Superior 

Calhas, Rufos e Condutores - Edifício Administrativo
Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
154

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

A cobertura do pavimento Superior do edifício administrativo devera ser executada

conforme  projeto  de  cobertura  apresentado,  as  calhas  existentes  em  chapa

galvanizada  n°  24  serão  aproveitadas  devido  ao  aparente  bom  estado  de

conservação, a pingadeira devera ser executada em chapa de zinco dobrada n° 24

sobre platibanda em alvenaria rebocada e pintada, os rufos metálicos deverão ser

executados em chapa galvanizada n° 24 e fixados na alvenaria rebocada e pintada

conforme projeto apresentado.

 Figura 51 -  Detalhe Pingadeira e Calha pavimento Superior

Figura 52 -  Detalhe Pingadeira Pavimento Superior

A  tubulação  de  água  pluvial  no  pavimento  superior  esta  localizado  nas

extremidades da edificação embutida sob forro de PVC em painéis lineares, os

tubos estão posicionados entre as vigas de cobertura e o telhado fixados com

arame ou braçadeira metálica na viga ou terça metálica, a tubulação percorre

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
155

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

paralelamente a alvenaria interna sendo desviada por joelho em PVC para fora da

edificação,  onde  verticalmente  percorre  a  alvenaria  externamente  ate  a  sua

respectiva caixa de coleta.

 Forro - Edifício Administrativo

Todos os ambientes do pavimento superior do edifício administrativo possuem forro

de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em perfis metálicos com

dimensão de 200 x 6000 mm.

 Esquadrias - Edifício Administrativo

Quadro de Esquadrias Edifício Administrativo Pavimento Superior

Todas as janelas são metálicas com pintura esmalte 2 demãos, 1 demão de zarcão e

vidro liso 3 mm tipo máximo ar 3 folhas.

As  portas  do  banheiro  masculino  e  feminino  (box)  deverão  ser  executadas  em

madeira tipo compensado revestidas com laminado texturizado, as portas da copa e
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depósito  deverão  ser  executadas  em  porta  de  madeira  lisa  com  acabamento  em

pintura.

 Soleiras e Bancadas - Edifício Administrativo

As soleiras das portas do banheiro masculino e feminino deverão ser executadas

granito natural polido cinza andorinha com acabamento boleado em uma das faces

com largura aproximada de 15 cm e espessura 2 cm, assentada com argamassa mista

de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar . Todas as medidas devem ser

coletadas “in loco”.

As soleiras da copa e deposito deverão ser executadas granito natural polido

cinza andorinha sem acabamento com largura aproximada de 15 cm e espessura 2 cm,

assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar .

Todas as medidas devem ser coletadas “in loco”. 

As bancadas do banheiro masculino, feminino e copa são em granito natural polido

cinza andorinha, os espelhos devem ter 10 cm de altura e proteger de umidade todo

o perímetro da bancada, a pedra de granito deve estar embutida na alvenaria 2 cm.

Executar acabamento reto de 4 cm nas duas faces.

Figura 53 – Detalhe 

Bancada de Banheiro Masculino 

Pavimento Superior
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Figura 54 – Detalhe de Fixação de Bancada Banheiro Masculino Pavimento Superior 

Banheiro e Copa - Edifício Administrativo

Louças, metais sanitários e acessórios

No banheiro masculino / feminino deverão ser executados bacias sanitárias (box)

em bacia sanitária sifonada, com caixa acoplada, louça branca, incluso engate

flexível em metal cromado padrão médio. No banheiro acessível ao PNE utilizar

vazo sanitário sifonado em louça branca, com registro de pressão e conjunto para

fixação conforme norma estabelecida na NBR 9050.

Na bancada do banheiro utilizar cuba tipo oval em louça branca com sifão tipo

garrafa, engate flexível e metal cromado em padrão médio. Na bancada do banheiro

PNE utilizar cuba redonda em louça branca com sifão tipo garrafa, engate flexível

em metal cromado e padrão médio.

Na copa executar cuba de embutir de aço inoxidável com válvula americana em metal

cromado, sifão garrafa e engate flexível. 

As torneiras das bancadas devem ser torneiras de mesa com fluxo controlado e

metal cromado.

Antes de rebocar  as  paredes  deverá  ser  verificado se  os  pontos  estão

corretamente instalados para as louças e metais adquiridos. 

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as

válvulas de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de

1ª qualidade. Todas as bacias sanitárias receberão assento de acordo com o modelo

instalado. Todos os metais serão metais cromados, no mínimo C40. 

Todos  os  lavatórios  serão  instalados  completos,  com  válvulas  e  sifões.  As

torneiras para os lavatórios serão do tipo de fluxo de água reduzido.

Deverão ser fornecidos e instalados porta-papel, papeleiras, saboneteiras, todos

plástico ABS.

Nos  banheiros  projetados  para  portadores  de  necessidades  especiais  serão

utilizadas barras de apoio de 80 cm em aço inox em volta da bacia sanitária , bem

como em volta da bancada de lavatório, sua altura e fixação devem atender os

requisitos da NBR 9050.
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Espelho

Prever instalação de painéis e espelhos com requadro em alumínio nos seguintes

locais: - Banheiros masculino / feminino com dimensão de 175 x 95 cm tipo cristal

4 mm sob base de madeira compensada 6mm plastificado e colado.

Pintura – Edifício Administrativo

Paredes Internas - Edifício Administrativo

As paredes internas existentes deverão ter os pontos com umidade corrigidos caso

necessário, após correção aplicar massa corrida acrílica 2 demãos, lixar, aplicar

01 demão de selador e 02 demãos de pintura látex acrílica na cor a definir.

Paredes Externas - Edifício Administrativo

As paredes externas existentes deverão ter os pontos com umidade corrigidos caso

necessário, após correção aplicar massa corrida acrílica 2 demãos, lixar, aplicar

01 demão de selador e 03 demãos de pintura látex acrílica na cor a definir.

Revestimentos - Edifício Administrativo

Deverão ser apresentadas cinco amostras de cada material de acabamento a ser

utilizado na obra para aprovação final da fiscalização. Estes deverão estar de

acordo com a descrição estabelecida neste memorial. No final da obra, deverão

permanecer 5% de cada material empregado na obra para futuros reparos.

2.18.1  Azulejos, cerâmicas e pastilhas

As paredes internas do banheiro masculino / feminino, copa e depósito terão

revestimento com placas tipo gres ou semi-gres 25x35 cm ate a altura da parede,

assentadas com argamassa pré-fabricada e com juntas com 3 mm. Os revestimentos

deverão ser aplicadas com argamassa, no prumo e com auxílio de juntas plásticas

para  o  perfeito  alinhamento  das  peças.  As  cerâmicas  não  deverão  apresentar

empenamentos,  escamas,  fendas,  trincas,  bolhas,  lascas  ou  qualquer  outra

deformação.  Antes  do  assentamento  das  cerâmicas,  as  paredes  deverão  ser

previamente preparadas e regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixação das

peças.
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Pisos e Pavimentações - Edifício Administrativo

De Pisos Internos

No setor administrativo executar piso cerâmico 60x60 cm tipo Grês com aplicação

de rodapá de mesmo material com altura de 10 cm.  No banheiro masculino /

feminino,  copa  e  depósito  utilizar  piso  cerâmico  tipo  Grês  45x45  cm

antiderrapante.

O piso de todos os ambientes deverá ter caimento adequado de forma a permitir

escoamento das águas de limpeza. Deverão ser observados e executados desníveis de

piso  na  área  interna,  conforme  indicado  no  Projeto  de  Arquitetura.  A

regularização  de  base  para  revestimento  de  piso  será  executada  em  todos  os

ambientes internos, com emprego de argamassa de cimento e areia sem peneirar.

Considerar a camada de regularização com espessura de 3 cm.  Obter uma superfície

desempenada e bem nivelada. Considerar declividade mínima de 0,5% em direção aos

ralos.  Não  poderá  ser  iniciado  o  revestimento  sem  aceitação  expressa  da

fiscalização.

Acessibilidade Pavimento Superior Edifício Administrativo
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Figura 55 – Acessibilidade Pavimento Superior Edifício Administrativo

Para o interior da edificação utilizar piso podotátil direcional e alerta 25x25

cm emborrachado monolítico em placa própria para aplicação com cola de contato

extra  cromodiferenciado  em  relação  ao  piso  adjacente,  ambos  os  pisos  devem

atender as especificações da NBR 9050.      

O totem contendo mapa tátil deve estar posicionado próximo a entrada principal da

edificação e deve conter o mapa completo de acessibilidade da edificação. Em cada

sala deve ser confeccionado placa contendo nome do ambiente e embaixo da mesma

placa deve conter o nome do ambiente em Braile conforme NBR 9050. 

Os mapas táteis devem ter superfícies horizontais ou inclinadas (ate 15% em

relação ao piso) contendo informações em braile, planos e mapas táteis devem ser

instalados a altura entre 0.90 m a 1.10 m.

No início e término de escadas fixas e rampas, em cor contrastante com a do piso,

com largura 0.25 m a 0.60, executar piso podotatil de alerta afastada de 0.32 m

no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 

Obstáculos suspensos entre 0.60 m e 2.10 m de altura do piso acabado, que tenham

volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso

tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0.60 m a projeção

do obstaculo, em toda a superfície  ou somente no perímetro desta. 

Figura 56 – Especificações de Piso Podotátil para Área Externa e Interna da 
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Edificação

Arquibancada Pavimento Térreo – Proposta de Reforma

Figura 57 – Arquibancada Pavimento Térreo

Quadro de Áreas Pavimento Térreo Arquibancada

COMPLEXO ESPORTIVO
Arquibancada

AMBIENTE SETOR ÁREA ÚTIL
Pavimento Térreo 801.68 m²

1 Acesso 14.40 m²
2 Circulação 11.70 m²
3 Circulação 48.69 m²
4 Depósito / Equipamentos 45.80 m²
5 Vestiários Atletas 01 56.61 m²
6 Vestiários Atletas 02 56.35 m²
7 Wc Feminino 19.21 m²
8 Wc Masculino 19.21 m²
9 Wc feminino 11.96 m²
10 Wc Masculino 11.96 m²
11 Hall Bwc 2.80 m²
12 Hall Adm 4.39 m²
13 Recepção Adm 11.04 m²
14 Administração 38.19 m²
15 Almoxarifado 01 25.41 m²
16 Circulação 56.69 m²
17 Almoxarifado 02 25.49 m²
18 Alojamento 01 40.77m²
19 Alojamento 02 38.77m²
20 Calçada 65.54m²
21 Calçada 65.44m²
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Quadro de Esquadrias Pavimento Térreo Arquibancada

Quadro  de

Acabamentos

Edifício

Administrativo

Pavimento

Térreo
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Forro

Quadro de Forro Pavimento Térreo Arquibancada

COMPLEXO ESPORTIVO
Arquibancada

SETOR ÁREA ÚTIL TIPO DE FORRO
Pavimento Térreo 801.68 m²
Circulação 11.70 Laje Emassada e Pintada
Circulação 48.69 m²     Laje Emassada e Pintada 
Depósito / Equipamento 45.80 m² Forro de Gesso acartonado 
Vestiário Atleta 01 56.61 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Vestiário Atleta 02 56.35 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Wc feminino 19.21 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Hall Bwc 2.80 m² Forro de Gesso acartonado
Wc Masculino 19.21 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Wc Feminino 11.44 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Wc Masculino 11.96 m² Forro de PVC em Painéis

Lineares
Hall Adm 4.39 m² Forro de Gesso acartonado 
Recepção Adm 11.04 m² Forro de Gesso acartonado 
Administração 38.19 m² Forro de Gesso acartonado 
Almoxarifado 01 25.41 m² Forro de Gesso acartonado 
Circulação 56.69 m² Laje Emassada e Pintada
Almoxarifado 02 25.49 m² Forro de Gesso acartonado
Alojamento 01 40.77 m² Forro de Gesso acartonado 
Alojamento 02 38.77 m² Forro de Gesso acartonado 

Soleiras e Bancadas

As soleiras das portas do banheiro masculino e feminino e vestiário dos atletas

masculino  e  feminino  deverão  ser  executadas  granito  natural  polido  cinza

andorinha com acabamento boleado em uma das faces com largura aproximada de 15 cm

e espessura 2 cm, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia

sem peneirar . Todas as medidas devem ser coletadas “in loco”.

As soleiras das outras portas  deverão ser executadas granito natural polido

cinza andorinha sem acabamento com largura aproximada de 15 cm e espessura 2 cm,
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assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar .

Todas as medidas devem ser coletadas “in loco”. 

As bancadas do banheiro masculino, feminino  são em granito natural polido cinza

andorinha, os espelhos de granito devem ter 10 cm de altura e proteger de umidade

todo o perímetro da bancada, a pedra de granito deve estar embutida na alvenaria

2 cm. Executar acabamento reto de 4 cm nas duas faces.

Figura 58 – Detalhe 

Bancada Banheiro Feminino Pavimento Térreo Arquibancada

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com
165

mailto:comissoes.sml2017@gmail.com


Proc. 10.02.00033/2017

fls. --------------

Visto. -------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Figura 59 – Detalhe Bancada Banheiro Feminino Pavimento Térreo Arquibancada

        Banheiros e Vestiários

Louças, metais sanitários e acessórios

No banheiro masculino / feminino e vestiários de atletas deverão ser executados

bacias sanitárias (box) em bacia sanitária sifonada, com caixa acoplada, louça

branca,  incluso  engate  flexível  em  metal  cromado  padrão  médio.  No  banheiro

acessível ao PNE utilizar vazo sanitário sifonado em louça branca, com caixa

suspensa e conjunto para fixação conforme norma estabelecida na NBR 9050.

Na bancada do banheiro masculino / feminino e vestiários dos atletas utilizar

cuba tipo oval em louça branca com sifão tipo garrafa, engate flexível e metal

cromado em padrão médio. Na bancada do banheiro PNE utilizar cuba redonda em

louça branca com sifão tipo garrafa, engate flexível em metal cromado e padrão

médio.

As  torneiras  das  bancadas  do  banheiro  masculino  /  feminino  e  vestiário  dos

atletas devem ser torneiras de mesa com fluxo controlado e metal cromado.

No vestiário dos atletas utilizar chuveiro com ducha metálica com registro de

pressão cromado instalado com altura correta conforme norma estabelecida.

Antes de rebocar as paredes deverá ser verificado se os pontos estão corretamente

instalados para as louças e metais adquiridos. 

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as

válvulas de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de

1ª qualidade. Todas as bacias sanitárias receberão assento de acordo com o modelo

instalado. Todos os metais serão metais cromados, no mínimo C40. 

Todos  os  lavatórios  serão  instalados  completos,  com  válvulas  e  sifões.  As

torneiras para os lavatórios serão do tipo de fluxo de água reduzido.

Deverão ser fornecidos e instalados porta-papel, papeleiras, saboneteiras, todos

plástico ABS.

Nos  banheiros  projetados  para  portadores  de  necessidades  especiais  serão

utilizadas barras de apoio de 80 cm em aço inox em volta da bacia sanitária, bem

como em volta da bancada de lavatório, sua altura e fixação devem atender os

requisitos da NBR 9050.
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As divisórias do banheiro masculino / feminino e vestiário dos atletas serão em

granito natural polido cinza andorinha espessura 3 cm assentado com argamassa com

arremate em cimento branco conforme detalhamento em projeto arquitetônico.

 

 

Figura 

60 – Detalhe Vestiário dos Atletas Pavimento Térreo Arquibancada
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Figura 61 – Detalhe Banheiro Masculino Pavimento Térreo Arquibancada

Espelho

Prever instalação de painéis e espelhos com requadro em alumínio nos seguintes

locais:

III. Banheiro masculino público com dimensão de 280 x 95 cm tipo cristal 4 mm

sob base de madeira compensada 6 mm plastificado e colado.

a) Banheiro feminino público com dimensão 295 x 95 cm tipo cristal 4 mm sob

base de madeira compensada 6 mm plastificado e colado.

b) Banheiro masculino administração com dimensão de 200 x 95 cm tipo cristal 4

mm sob base de madeira compensada 6 mm plastificado e colado.

I- Banheiro feminino administração com dimensão de 230 x 95 cm tipo

cristal 4 mm sob base de madeira compensada 6 mm plastificado e colado.

I. Vestiário dos atletas 01 e vestiário dos atletas 02 com dimensão de 330

x 95 cm tipo cristal 4 mm sob base de madeira compensada 6 mm plastificado e

colado conforme detalhamento apresentado em projeto arquitetônico.    

Pintura

Paredes Internas

As paredes internas existentes deverão ter os pontos com umidade corrigidos caso

necessário, para as paredes internas com reboco existente utilizar emassamento

com massa acrílica (2 demãos) + pintura látex acrílica (2 demãos) com cor a

definir.

Paredes Externas

As paredes externas existentes deverão ter os pontos com umidade corrigidos caso

necessário, para o acabamento executar emassamento com massa acrílica (2 demãos),

+ pintura látex acrílica (3 demãos) com cor a definir.

Calçada

A calçada que envolve o perímetro da arquibancada com 1.00 metro de largura deve

receber pintura acrílica (2 demãos), cor concreto.

Revestimentos

Deverão ser apresentadas cinco amostras de cada material de acabamento a ser

utilizado na obra para aprovação final da fiscalização. Estes deverão estar de

acordo com a descrição estabelecida neste memorial. No final da obra, deverão

permanecer 5% de cada material empregado na obra para futuros reparos.
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Azulejos, cerâmicas e pastilhas

As paredes internas do banheiro masculino / feminino e vestiário dos atletas

devem receber revestimento em placas tipo grês ou semi-grês 25x35 cm até a altura

da parede, assentadas com argamassa pré-fabricada e com juntas com 3 mm. 

Os revestimentos deverão ser aplicadas com argamassa, no prumo e com auxílio de

juntas plásticas para o perfeito alinhamento das peças. 

As  cerâmicas  não  deverão  apresentar  empenamentos,  escamas,  fendas,  trincas,

bolhas, lascas ou qualquer outra deformação. Antes do assentamento das cerâmicas,

as paredes deverão ser previamente preparadas e regularizadas, de modo a garantir

a perfeita fixação das peças.

Acessibilidade Arquibancada Pavimento térreo

Figura 62 – Acessibilidade Arquibancada Pavimento Térreo

Devera  ser  executado  no  exterior  da  edificação  (Acesso),  piso  podotátil

direcional e alerta 25x25 cm em ladrilho hidráulico cromodiferenciado em relação

ao  piso  adjacente.  Para  o  interior  da  edificação  utilizar  poiso  podotátil

direcional  e  alerta  25x25  cm  emborrachado  monolítico  em  placa  própria  para

aplicação  com  cola  de  contato  extra  cromo  diferenciado  em  relação  ao  piso

adjacente, ambos os pisos devem atender as especificações da NBR 9050.      

O totem contendo mapa tátil deve estar posicionado próximo a entrada principal da

edificação e deve conter o mapa completo de acessibilidade da edificação. Em cada

sala deve ser confeccionado placa contendo nome do ambiente e embaixo da mesma

placa deve conter o nome do ambiente em Braile conforme NBR 9050. 

Os mapas táteis devem ter superfícies horizontais ou inclinadas (ate 15% em

relação ao piso) contendo informações em braile, planos e mapas táteis devem ser
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instalados a altura entre 0.90 m a 1.10 m.

No início e término de escadas fixas e rampas, em cor contrastante com a do piso,

com largura 0.25 m a 0.60, executar piso podotatil de alerta afastada de 0.32 m

no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 

Obstáculos suspensos entre 0.60 m e 2.10 m de altura do piso acabado, que tenham

volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso

tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0.60 m a projeção

do obstaculo, em toda a superfície  ou somente no perímetro desta. 

Figura 63 – Especificações de Piso Podotátil para Área Externa e Interna da 

Edificação

Arquibancada Pavimento Superior sem Cobertura - Reforma

  Figura 64 – Arquibancada sem Cobertura

A arquibancada sem cobertura devera ser executada em concreto armado (ver projeto

estrutural), seus degraus (assentos) deverão ter altura de 0.40 cm executado em

concreto  com acabamento  em piso  cimentado liso  com espessura  de 1.5  cm com
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acabamento em pintura (2 demãos) na cor concreto. Deverão ser executados degraus

intermediários entre os assentos da arquibancada em concreto com acabamento e

cimentado liso com espessura de 1.5 cm com acabamento em pintura (2 demãos) na

cor concreto.

O guarda corpo em alvenaria no alto da arquibancada devera ter altura de 1.25 m e

deve ser emassada com massa acrílica (2 demãos) + pintura acrílica (3 demãos) na

cor azul bandeira de Rondônia. Nas lateria da arquibancada executar guarda corpo

em alvenaria com emassamento em massa acrílica (2 demãos) + pintura acrílica (3

demãos) na cor azul bandeira de Rondônia.

Guarda Corpo Arquibancada

O  guarda  corpo  metálico  localizado  na  calçada  da  arquibancada  devera  ser

executado em aço galvanizado com tubo de diâmetro de 4 cm com vedação em tela

quadrada em arame galvanizado com bitola de 6.04 mm e malha 50 mm com acabamento

de fundo preparador primer (1demão) + pintura esmalte (2 demãos) na cor amarelo

bandeira de Rondônia.

O guarda corpo das rampas laterais e fundos da arquibancada devera ser executada

com  tudo  de  aço  galvanizado  com  diâmetro  de  4  cm,  com  aplicação  de  fundo

preparador tipo primer (1 demão) e acabamento em pintura esmalte (2 demãos)  na

cor amarelo bandeira de Rondônia, os guardas corpo das rampas e escadas deverão

atender a NBR 9050.
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Figura 65 – Corte e Figura 65 -   especificações de materiais Arquibancada Sem 

Cobertura

Pintura

Paredes Externas

As paredes externas existentes deverão ter os pontos com umidade corrigidos caso

necessário, para o acabamento executar emassamento com massa acrílica (2 demãos),

+ pintura látex acrílica (3 demãos) com cor a definir. Na calçada da arquibancada

e nos degraus (assentos) utilizar pintura acrílica (2 demãos) na cor concreto.

Nas lajes em concreto sobre hall bwc e hall administrativo devera ser aplicado

impermeabilização de acordo com norma específica, emassamento com massa acrílica

(2 demãos) e acabamento em pintura acrílica (3 demãos), devera ter inclinação de

1% conforme projeto arquitetônico.

   Acessibilidade Arquibancada Pavimento Superior sem Cobertura

Figura 66 – Acessibilidade Arquibancada

Devera  ser  executado  no  exterior  da  edificação,  piso  podotátil  direcional  e

alerta  25x25  cm  em  ladrilho  hidráulico  cromodiferenciado  em  relação  ao  piso

adjacente. 

O totem contendo mapa tátil deve estar posicionado próximo a entrada principal da

edificação e deve conter o mapa completo de acessibilidade da edificação. 

Os mapas táteis devem ter superfícies horizontais ou inclinadas (ate 15% em

relação ao piso) contendo informações em braile, planos e mapas táteis devem ser

instalados a altura entre 0.90 m a 1.10 m.

No início e término de escadas fixas e rampas, em cor contrastante com a do piso,

com largura 0.25 m a 0.60, executar piso podotatil de alerta afastada de 0.32 m

no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 

Quando  não  houver  paredes  laterais  as  rampas  devem  incorporar  guias  de

balizamento com altura mínima de 0,05 m, instaladas ou construídas nos limites da

largura da rampa e na projeção dos guarda-corpos. 
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Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do

piso, medidos de sua geratriz superior. Para rampas e opcionalmente para escadas,

os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do

piso, medidos da geratriz superior. Os corrimãos laterais devem ser contínuos,

sem interrupção nos patamares das escadas ou rampas.

É recomendável que os corrimões de escadas e rampas sejam sinalizados através de:

3 Anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado a 1.00 m

antes das extremidades.

4 Sinalização em Braile, informando sobre os pavimentos no início e no final das

escadas fixas e rampas instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal

do corrimão conforme NBR 9050.  

Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual na borda do piso, em cor

contrastante com a do acabamento, medindo entre 0,02 m e 0,03 m de largura. Essa

sinalização pode estar restrita à projeção dos corrimãos laterais, com no mínimo

0,20 m de extensão.

Obstáculos suspensos entre 0.60 m e 2.10 m de altura do piso acabado, que tenham

volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso

tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0.60 m a projeção

do obstaculo, em toda a superfície  ou somente no perímetro desta. 

Figura 67 – Especificações de Piso Podotátil para Área Externa e Interna da 

Edificação

Considerações Finais
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O  presente  memorial  é  parte  integrante  do  projeto  de  reforma  do  Complexo

esportivo, sede do executivo municipal, localizado na av. Amazonas, entre as

ruas Alba e Ana, nesta cidade de Porto Velho. Este documento completa as

informações das pranchas esclarecendo a respeito dos materiais e acabamentos

a serem empregados na obra;

 Todos  os  documentos  são  complementares  entre  si.  Assim,  qualquer  menção

formulada  em  um  documento  e  omitida  nos  outros,  será  considerada  como

especificada e válida;

 Os materiais de fabricação exclusiva serão aplicados, quando for o caso, e

quando omisso neste caderno, de acordo com as recomendações e especificações

dos fabricantes e fornecedores dos mesmos;

 Nenhuma  medida  tomada  por  escala  nos  desenhos  poderá  ser  considerada  como

precisa. Em caso de divergência entre as cotas assinaladas no projeto e suas

dimensões  medidas  em  escala  prevalecerão,  em  princípio,  as  primeiras.

Mantendo-se a dúvida, consultar o autor do projeto;

 Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos

entre os projetos, ou intenções de alterações, deverá ser verificadas junto

aos autores dos projetos de Arquitetura e Engenharia;

 O mestre de Obra, empreiteiro, pedreiro ou qualquer outro profissional que atuar

na obra em qualquer fase que seja deverá obedecer aos projetos, ao Memorial

Descritivo e as informações fornecidas pelos autores dos projetos ou os

responsáveis técnicos, respeitando as suas áreas de atuação

Locação da obra

Após os serviços de limpeza do local, a obra deverá ser locada de acordo com o

Projeto de Arquitetura. A conclusão desse serviço deverá ser comunicada pela

contratada à Fiscalização que anotará a sua aprovação no Diário de Obras.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a contratada na obrigação

de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e

reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização.

Após locação à contratada procederá a aferição das dimensões dos alinhamentos,

dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais

condições encontradas no local.

Limpeza
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A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem

entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execução do serviço, os

materiais deverão estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em

caçambas próprias.

Procedimentos de Mudança nos Métodos Executivos

Quaisquer  mudanças  nos  métodos  executivos  ou  materiais  que  fujam  às

especificações  contidas  no  memorial  ou  no  projeto  deverão  ser  submetidos

previamente por escrito à fiscalização para análise e aprovação.

Rômulo Augusto Dantas Stegmann
Arquiteto e urbanista

A42638-5
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE

REF. CONCORRÊNCIA Nº ______/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA  EXECUÇÃO DA OBRA  REMANESCENTE DO COMPLEXO POLIESPORTIVO NO BAIRRO CUNIÃ,
PORTO VELHO – RO, de acordo com disposições constantes do Projeto Básico composto
de:  Planilhas  Orçamentárias,  Cronograma  –  Físico-Financeiro  e  Memorial
Descritivo, partes integrantes deste edital, independente de transcrição, para
atender à Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP.

Para efeito de participação na  CONCORRÊNCIA em referência,  declaramos que por
meio da análise e exame da documentação integrante do EDITAL e de informações
obtidas, sempre que necessário, tomamos conhecimento de todas as informações e
das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Declaramos,  ainda,  que  nosso  preço  ofertado  contempla  todas  as  obrigações
decorrentes  desse  conhecimento,  e  que  visitamos  os  locais  das  obras,  tendo
perfeito conhecimento das condições para sua execução.

Declaramos ainda estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital e seus
anexos.

Porto Velho, _________ de _______________________, de 2018

_____________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da LICITANTE)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante), como representante devidamente constituído de ______________________
(identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins
do  disposto  no  item  _______(completar)  do  Edital  _____________(completar  com
identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da
_______________________(identificação  da  Licitação)  foi  elaborada  de  maneira
independente pelo ______________________ (Licitante) 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
_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da
_____________  (identificação  da  Licitação)  não  foi  informada,  discutida  ou
recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da ______________(identificação
da Licitação) quanto a participar ou não da referida Licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação da Licitação) não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de
________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________

     __________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação
completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO V

PROCESSO Nº 10.02.0033/2017

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL-OBRAS/SML/PVH
Av. Calama, nº 2508, 
Bairro Liberdade, CEP: 76.803-884, 
Porto Velho – RO

REF. CONCORRÊNCIA Nº ______/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH

A  empresa  (nome  da  empresa._______________________________________),  CNPJ

nº.___________________________________,sediada  (endereço

completo____________________________________________________)  declara,  sob  pena

de rescisão do futuro contrato, para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII

do art. 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 1º da

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seus quadros de empregados

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não

emprega menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 anos.

Porto velho, ______de ____________de 2018

_______________________________________________

Nome a assinatura do representante da legal da empresa
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ANEXO VI

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência: CONCORRÊNCIA Nº____/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH

Prezados Senhores,

Após  cuidadoso  exame  e  estudo  do  Edital  da  CONCORRÊNCIA em
referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a
nossa proposta para  execução de obras de infraestrutura urbana CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA  EXECUÇÃO DA OBRA
REMANESCENTE DO COMPLEXO POLIESPORTIVO NO BAIRRO CUNIÃ, PORTO VELHO – RO.

Todos  os  documentos  foram  recebidos,  incorporados  ao  Edital  e
levados em consideração quando da preparação da nossa Proposta.

Nossa  Proposta  para  execução  do  objeto  do  presente  Processo
Licitatório  é  R$..................
(................................................................................
....................), válida por um período de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data da sua entrega na CPL-OBRAS/SML/PVH.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em
causa,  a  comparecer  na  data,  horário  e  local  estabelecidos  pela  CPL-
OBRAS/SML/PVH, para proceder à assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, _________ de ________________________ de 2018

________________________________________________________
Nome da Empresa Licitante

___________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

CONCORRÊNCIA Nº________/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH

A empresa __________________________________________________, apresenta a seguir,
os dados de seu(s) representante(s) legal (is) para fins eventuais de assinatura
de contrato.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME(S): ______________________________________________________________
CARGO(S): _____________________________________________________________
NACIONALIDADE(S)_______________________  ESTADO  CIVIL:__________  PROFISSÃO:
______________RG: ___________________CIC: ___________________
RESIDÊNCIA (Domicílio): __________________________________________________

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________
CNPJ N º:____________________ FONE: ________________ FAX: _______________
ENDEREÇO COMERCIAL: __________________________________________________

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Rua/AV.:__________________________________________________ N.º:________
Município: _________________Estado: __________________CEP.:_______________

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta-corrente: ________________Banco: ___________________Agência: ________

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da
lei,  somos  responsáveis  por  qualquer  prejuízo  decorrente  de  falsidade  de
informações.

Porto Velho, ______ de ___________________ de 2018

_____________________________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____________________________________________________________________
(razão social da empresa)

inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) da Carteira de
Identidade  nº  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  e  do  CPF
nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no
subitem 7.4 do Edital de  CONCORRÊNCIA Nº________/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, e Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014;

(   )  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE,  conforme  Inciso  II  do  artigo  3º  da  Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de
2014

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses
descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e Lei complementar 147 de 07 de Agosto de 2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Local e data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

(representante legal)

OBS) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ref. CONCORRÊNCIA Nº _____/2018

A  empresa ________________________________________________________,  inscrita no

CPJ  sob  nº  __________________________,  sediada  na  cidade  __________________,

Estado  de_________________________________,  na  Rua

_______________________________________________________________________,  Bairro

______________________________, nº _______, CEP ___________-________, telefones:

(    ) __________________, declara sob as penas da Lei, que até a presente data

inexistem fatos impeditivos de sua habilitação na presente Concorrência, bem

como, tem plena ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Porto Velho, _____ de _________________ de 2018

________________________________________
Assinatura

________________________________________
Nome do Declarante

________________________________________
Nº. Cédula de Identidade
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ANEXO X

NOTA: O responsável pelas informações do quadro acima deverá ser o profissional conforme
exigência do subitem 10.6.2.2, deste Edital.
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AC = ATIVO CIRCULANTE 

RLP =  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LG = 

AC = R$ 

RLP =  R$ 

PC = R$ 

ELP = R$ 

DATA: NOME DA FIRMA: 

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS  
INFORMAÇÕES: 

  
ELP     PC 
RLP     AC 

     LG 
 
 

 
LG = LIQUIDEZ GERAL 

SG =        AT 
           PC + ELP 
 
SG =  
 
 
 

LC =   AC 
          PC 
 
LC =  
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ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O
MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  POR
INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO – SUOP, DE UM
LADO,  E  DO  OUTRO  A  EMPRESA
__________________________,  PARA  OS
FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos _________________ dias do mês de ___________ do ano de
2018,  O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, situado na Rua Dom Pedro II, nº
826, Centro, Praça Pe. João Nicolletti, nesta Capital, neste ato representado
pela  SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO – SUOP, representada pelo
Excelentíssimo Sr. _____________________, brasileiro(a), ________ (estado civil),
_______________ (profissão), portador(a) da cédula de identidade nº ________ e do
CPF nº _______________,CONTRATANTE, e a EMPRESA ____________________, inscrita no
CNPJ  sob  nº  ______________________,  com  sede  na  Rua  _________________,  nº
________,  Bairro  ________________,  nesta  Capital,  neste  ato  legalmente
representada pelo Sr. ____________________________, ___________ (nacionalidade),
_____________ (estado civil), _____________ (profissão), portador da cédula de
identidade nº ___________________ e CPF nº ______________________,  CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente instrumento, que tem por finalidade estabelecer os
direitos  e  obrigações  das  partes  na  execução  contratual,  de  acordo  com  a
legislação  vigente,  resultante  do  procedimento  licitatório  na  modalidade
CONCORRÊNCIA nº.  ______2018/CPL-OBRAS/SML/PVH,  nos  termos  do  Parecer  nº
______/SPA/PGM/2018,  conforme  Processo  Administrativo  nº 10.02.0033/2017,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  EXECUÇÃO DA OBRA  REMANESCENTE DO COMPLEXO POLIESPORTIVO NO BAIRRO CUNIÃ,
PORTO  VELHO  –  RO,  de  acordo  com  as  disposições  do  Edital  de  CONCORRÊNCIA
Nº________/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH. 

1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade
entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo
Administrativo nº 10.02.0033/2017, em especial os seguintes:

a) Edital de Concorrência nº. ____/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH,(fls. _______);

b) Proposta da CONTRATADA,(fls. ________);

c) Parecer nº ____/SPA/PGM/2018,(fls. _________);

d) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições
regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que
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sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1.  O presente contrato será executado sob o regime de empreitada  por preço
global, nos termos da lei.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

3.1. No início da execução dos serviços será cobrado da CONTRATADA:

a) A ART da prestação de serviços emitido pelo CREA-RO;

3.2. A autorização para o início dos serviços será efetivada através de anotação
por escrito (Ordem de Serviços) fornecido pela Subsecretaria Municipal de Obras e
Pavimentação – SUOP.

3.3. As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado, capacitado e
designado pela Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP.

3.4. Na existência de serviços não descritos, mas necessários e/ou em caso de
divergência entre o memorial descritivo, planilhas e/ ou projetos, a CONTRATADA
somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer
procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou
em outros documentos contratuais, não exime a  CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as
normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

3.5. Não serão aceitos valores aditivos neste contrato a pedidos da  CONTRATADA
decorrentes  de  falta  de  material,  exceto  a  situação  em  que  a  FISCALIZAÇÃO
formalmente  autorizar  alteração  prévia  no  projeto  em  virtude  de  melhorias
necessárias.

3.6. No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado
que  estes  itens  deverão  ser  de  qualidade  extra,  definido  no  item
materiais/equipamentos,  e  que  as  escolhas  deverão  sempre  ser  aprovadas
antecipadamente pela fiscalização ou pelos projetistas.

3.7. Marcas e ou modelos não contemplados no memorial, poderão estar definidas
nos projetos básicos ou específicos, sempre prevalecendo à aprovação antecipada
da fiscalização para sua utilização.

3.8. A obra será conduzida por pessoal pertencente à  CONTRATADA, competente e
capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado,
em  número  compatível  com  o  ritmo  da  obra,  para  que  o  cronograma  físico  e
financeiro proposto seja cumprido à risca.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS

4.1. As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações não
poderão alterar o objeto da contratação, podendo ser realizadas somente quando
comprovado que objetivam alcançar melhor adequação técnica, segundo os fins a que
se destinam.
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4.2. As alterações de especificações técnicas que se revelam necessárias ao longo
da  execução  contratual  deverão  ser  consignadas  em  registro  de  ocorrência  de
obras,  em  ato  precedido  de  justificava  técnica,  em  documento  assinado  pelo
engenheiro  responsável  pela  fiscalização  da  obra  e  aprovado  pela  autoridade
competente;  desde  que  isto  não  represente  em  aumento  ou  supressão  dos
quantitativos licitados com alteração do valor inicial deste contrato.

4.3. Quaisquer  modificações  que  impliquem  em  aumento  ou  supressões  de
quantitativos, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, deverão ser
registradas por intermédio de termo aditivo.

4.4. As alterações de especificações obrigatoriamente deverão ser discriminadas
em planilhas que deverão ser juntadas aos autos do processo autorizativo da
contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

5.1. O valor global deste contrato é de R$ ____________ (_____________________),
referente ao valor total da obra prevista neste contrato.

5.2. A  CONTRATADA fica obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, decorrentes de modificações de
quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado deste contrato, sendo que, em qualquer caso, a
alteração contratual será objeto de exame pela Procuradoria Geral do Município de
Porto Velho.

5.3. Na hipótese da ocorrência da alteração de que trata o subitem supra, a
CONTRATADA fica obrigada a iniciar a execuções daqueles serviços, somente após a
publicação do extrato do correspondente termo aditivo, sob pena de aplicação da
multa prevista no subitem 14.2.2, da cláusula décima quarta deste contrato, e
rescisão  unilateral  do  contrato,  conforme  alínea  “a”,  item  17.1  da  cláusula
décima sétima deste contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. A  comissão  de  fiscalização  da  SUOP  promoverá a  medição  dos  serviços
executados, que deverá conter um relatório da obra, com o número de funcionários
e a identificação do engenheiro responsável, devendo elaborar também uma planilha
de execução dos serviços, assinada e datada, e os encaminhará à CONTRATADA para
emissão da Nota Fiscal relativa à medição apresentada, oportunidade em que a esta
caberá  juntar  as  guias  de  recolhimento  dos  encargos  sociais  e  trabalhistas
referente ao mês imediatamente anterior. 

6.2. Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA de
forma integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando a emissão de Nota
Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de pagamento;

6.3. No  corpo  da  Nota  Fiscal  deverão  constar  obrigatoriamente  as  seguintes
referências:

a) A especificação das obras realizadas;

b) O número do processo que deu origem à contratação;
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c) O número da conta e agência do beneficiário.

6.4.  O  pagamento  será  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias da  comprovação  da
prestação dos serviços, no valor correspondente àqueles realizados no período de
referência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e
devidamente  atestada  pela  comissão  de  fiscalização  e  pelo  representante  da
contratada. 

6.5. Por ocasião do pagamento, a SUOP efetuará as retenções tributárias exigidas
pela legislação vigente, inclusive aquelas relativas à INSTRUÇÃO NORMATIVA MF/RFB
Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009.

6.6. Junto e com a Primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar
comprovação de matrícula da obra, junto à Previdência Social;

6.7. A CONTRATADA, para fins de pagamento, deverá juntar aos autos a respectiva
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP (Lei nº.
9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS (Lei nº. 8.212/91
alterada pela Lei nº. 9.032/95 e Resolução nº. 657/98-INSS); cópia do documento
de arrecadação da Receita Federal – DARF (IN SRF nº. 81/96); cópia do comprovante
de pagamento do salário dos empregados, relativo ao mês imediatamente anterior,
(art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91, alterada pela Lei nº. 9.032/95), a anotação
de responsabilidade técnica - ART e o cadastro da matrícula da obra - CEI. Todos
os documentos citados devem ser juntados aos autos com data relativa ao período
de execução da obra objeto deste contrato, exceto a Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que deverá ser apresentada até o dia 7
(sete) do mês da ocorrência dos fatos geradores ou no dia útil imediatamente
anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia não útil. 

6.8. Transcorrido  o  prazo  estabelecido  para  fins  de  pagamento,  desde  que  a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento
da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados 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 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365 I= 0,00016438

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. A  obra  será  por  preço  global  irreajustável,  considerando  o  prazo  de
execução, conforme o Art. 2º, § 1º, da Lei 10.192, de 14/02/2001.
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7.2. Em caso de paralisação ou aditamento de prazo, devidamente justificado pela
CONTRATANTE, que venha a ultrapassar um ano de execução da obra ou serviço, ter-
se-á que as parcelas contratuais excedentes ao prazo de um ano, serão reajustadas
pelos índices oficiais de variação das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos  e Índices  da Construção  Civil –  SINAPI, aplicáveis  para o  Estado de
Rondônia, contados a partir da data do orçamento que a proposta referir-se,
conforme previsto no edital e no contrato, ou ainda do último reajustamento,
através da seguinte fórmula:

R = (Ii – Io).V
           Io
R= Valor da parcela de reajustamento procurado 
Io= Índice de preço verificado no mês do orçamento que a proposta se referir e
que deu origem a este contrato.
Ii= Índice de preço referente ao mês de reajustamento.
V= Valor a preços iniciais da parcela deste contrato de obras ou serviços a ser
reajustado. 

7.3. Os  critérios  para  correção  monetária,  serão  os  estabelecidos  na  Lei
9.069/95, caso o pagamento não seja efetuado no prazo previsto neste contrato.

7.4.  Para itens deste contrato que necessitem ser reajustados por mais de um
índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando
cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice.

7.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa ser mais ser utilizado, será adotado em substituição,
mediante aditamento deste Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor;

7.6. A  variação  do  valor  contratual  para  fazer  face  ao  reajuste  de  preços
previsto  neste  instrumento,  as  atualizações  e  compensações  financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1.  O prazo estabelecido para a  execução dos serviços é de  08 (oito) meses,
vinculados  ao  cronograma  físico-financeiro,  incluído  neste  mesmo  prazo  a
mobilização  e  desmobilização  e  a  execução  das  obras  e  serviços  propriamente
ditos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Administração,
observadas as demais condições contidas no Projeto Básico, Anexo II deste Edital.

8.2. O prazo de vigência deste contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem
de Início da obra, execução, recebimento provisório, recebimento definitivo e
pagamento) é de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da publicação do extrato
do contrato.

8.3. A  CONTRATADA deverá  comparecer  à  Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e
Pavimentação – SUOP, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, para assinatura do
contrato e recebimento da Ordem de Serviço competente, sob pena de incidência de
penalidade por atraso.

8.3.1. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviço.
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8.4. Eventuais alterações, inclusive as prorrogações, deverão ser previamente,
justificadas, autorizadas, e conforme o caso, juntado aos autos a comprovação de
disponibilidade orçamentária e de que os preços contratados estão em conformidade
com  os  praticados  no  mercado  local,  sendo  todos  os  documentos  submetidos  à
análise da Procuradoria Geral do Município de Porto Velho – PGM que emitirá
parecer  sobre  a  matéria  e  recomendará,  conforme  o  caso,  pela  elaboração  do
respectivo Termo Aditivo.

8.5. Executado este contrato, seu objeto será recebido pela comissão responsável
pelo acompanhamento e fiscalização, em caráter provisório, no prazo de até 15
(quinze) dias contados da comunicação escrita enviada pela CONTRATADA, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes.

8.6. O  termo  definitivo  de  recebimento  da  obra  será  expedido  pela  comissão
designada pelo Secretário Municipal de Obras, lavrado de forma circunstanciada e
assinado pelas partes, nos termos do que disciplina o artigo 73, inciso I, letra
b, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

9. CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

9.1. A entrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma:

a) Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização
(SUOP), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita da CONTRATADA;

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, nos termos do que disciplina o artigo 73, inciso I, letra b, da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações.

c) A contratada pelo prazo de até 05 (cinco) anos contados da data de entrega e
recebimento definitivo, será responsabilizada por eventuais danos que virem a
ocorrer nas obras executadas, desde que fique apurado mediante relatório técnico
que o evento danoso é decorrente do processo construtivo ou danos materiais
empregados, na obra, conforme se depreende das disposições do Art. 618, do Código
Civil Brasileiro.

d)  O  prazo  a  que  se  refere  a  letra  “b”  do  subitem  9.1  deste  instrumento
contratual não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS

10.1. Os recursos das despesas referentes ao objeto contratado estão consignados
no exercício Orçamentário de 2018, para atender à Contratante, que se segue:

Projeto Atividade: 10.01.27.452.156.1.357 – Construção, Ampliação e Reforma de
Quadras e Centros Poliesportivos;

Elemento de Despesa: 4.4.90.51;

Fonte: 02.14;
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Fonte: 01.00.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS GARANTIAS

11.1.  No ato da assinatura deste contrato, a empresa vencedora deverá prestar
garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato, podendo optar por
uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;

11.2.  Se  a  opção  de  garantia  recair  em  caução  em  dinheiro,  seu  valor  será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250 – 3,
devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente na Secretaria
Municipal da Fazenda – SEMFAZ, no Departamento Administrativo-financeiro, para
lançamento contábil, o respectivo comprovante do depósito em original ou cópia
autenticada;

11.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta
deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao
prazo de execução deste contrato, a cláusula de atualização financeira, bem como
as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

11.4.  A  fiança  bancária  deverá  ser  emitida  por  estabelecimento  sediado  ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior deste contrato em
pelo menos 30 (trinta) dias.

11.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter
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, não
sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX;

11.6.  Se,  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  deste  contrato,  a
Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou
substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

11.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos
danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades
aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato, sem prejuízo
das demais cominações legais e contratuais.

11.8.  Uma vez  aplicada multa  à Contratada,  e realizado  o desconto  do valor
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada
para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

11.9. No caso de rescisão deste contrato determinado por ato unilateral e escrito
da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei
n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a garantia será
executada  para  ressarcimento  da  Contratante  e  dos  valores  das  multas  e
indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei n.
8.666/93.

11.10.  Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
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o  direito  à  devolução  da  garantia  e  pagamentos  devidos  pela  execução  deste
contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93).

11.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada
ou restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no § 4º do art.
56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da empresa
Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria Municipal da Fazenda –
SEMFAZ no Departamento Administrativo-financeiro;

11.12.  A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor deste Contrato ajustado à
época da solicitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Compete à CONTRATADA:

12.1.1.  Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos legais e as constantes no Projeto básico, são também obrigações da
Contratada as dispostas a seguir:

12.1.2. Apresentar na reunião de partida os seguintes documentos: Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, do responsável pela execução da obra. Certificado
do Cadastro Específico do INSS (CEI), Comprovante da Garantia Contratual e Plano
de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro de execução dos serviços elaborados em
conformidade com o projeto e seus anexos;

12.1.3. Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados observando
o que dispõe o Projeto Básico, e Projeto de Engenharia composto de: projetos
geométricos,  mapas  e  detalhes  construtivos  e  de  acessibilidade,  planilhas
orçamentárias,  memórias  de  cálculo,  composições  unitárias,  cronograma  físico-
financeiro e memorial descritivo, e ainda: Edital de licitação e normas técnicas.

a)  Por  qualquer  acidente  no  trabalho  de  execução  das  obras  e  serviços
contratados;

b) Pelo uso de patentes registradas;

c)  Pela  destruição  ou  danificação  da  obra  em  construção  até  a  definitiva
aceitação da mesma pelo Município;

d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos  serviços  contratados,  ainda  que  ocorridos  em  via  pública,  ou  local  de
terceiros.

12.1.4.  A  contratada  deverá  manter  preposto,  devidamente  aceito  pela
Administração, no local da Obra, para representá-lo na execução deste Contrato;

12.1.5. Ao assinar este contrato a contratada deverá apresentar uma Declaração de
Domicilio Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como
única e exclusiva para todos os recebimentos que a Administração Pública do
Município de Porto Velho – RO deverá efetuar relativos ao cumprimento de suas
obrigações contratuais, conforme determina a Lei Municipal n. 2016 de 11/06/2012,
modelo próprio da empresa.
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12.1.6. Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a contar do
recebimento definitivo.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

13.1.  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
disposições legais, a Contratante se obrigará:

13.1.1. Realizar  reunião  de  partida  com  a  CONTRATADA,  após  a  publicação  do
extrato  deste  contrato,  para  apresentação  do  projeto  executivo  da  obra  e
recolhimento dos documentos constantes do item 12.1.2;

13.1.2. Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste contrato;

13.1.3. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados
pela  Contratada  e  respectivas  medições  emitidas  de  acordo  com  o  Cronograma
Físico-Financeiro;

13.1.4.  A  fiscalização  exercida  pela  Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e
Pavimentação  SUOP,  terá  em  especial,  poderes  para  suspender  a  execução  dos
serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado;

13.1.5. Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros
por culpa ou dolo da Contratada;

13.1.6. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação de
todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, pelo pagamento
oportuno das parcelas devidas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.2. Das Penalidades:

14.2.1. Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93,
e Lei 12.846 de 2013, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

14.2.2. P  elo atraso na execução deste contrato:

14.2.2.1. multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso, que incidirá
sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);

14.2.3. Pela inexecução total ou parcial deste contrato:

14.2.3.1.  multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global deste
contrato não cumprido;

14.3. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que
a  CONTRATADA  tiver  direito,  competindo-lhe,  no  caso  de  insuficiência  ou
inexistência  de  crédito,  pagá-las  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  do
recebimento da notificação da Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação –
SUOP;

14.4. Não sendo pagas no prazo previsto no item 14.3, haverá incidência de juros
de mora, nos termos previsto no artigo 406 do Código Civil;
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14.5.  A  multa  prevista  nesta  seção  não  tem  efeito  compensatório  e,
consequentemente,  o  pagamento  dela  não  exime  a  Contratada  da  reparação  de
eventuais danos que forem causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência
de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto desta contratação.

14.6. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira,
para os fins da Lei 12.846/2013, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas
mencionadas no parágrafo único do art. 1o da referida lei, que atentem contra o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração
pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim
definidos:

14.7. No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ou

g)  manipular  ou  fraudar  o  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos
celebrados com a administração pública;

14.8. Das Sanções:

14.8.1. Verificada a hipótese do previsto no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e Lei
12.846/13, fica caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas
pelo adjudicatário, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

14.8.2.  As  sanções  administrativas  e  respectivas  penalidades  previstas  no
contrato são as elencadas nos artigos 86 a 88, com seus parágrafos e incisos, da
Lei n° 8.666/93 e Lei 12.846/13.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS

15.1. A  CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A  critério  exclusivo  da  CONTRATANTE  e  mediante  prévia  e  expressa
autorização  da  SUOP,  a  contratada  poderá,  em  regime  de  responsabilidade
solidária,  sem  prejuízo  das  suas  responsabilidades  contratuais  e  legais,
subcontratar parte do serviço, até o limite máximo de 30% (trinta por cento),
desde que não altere substancialmente as cláusulas pactuadas;
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16.2. No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta
somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas
reforçará a capacidade técnica da Contratada, que executará, por seus próprios
meios,  o  principal  dos  serviços  de  que  trata  este  projeto,  assumindo  a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados;

16.3.  A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a
única responsável perante a Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO, mesmo que
tenha havido a apresentação de empresa a ser subcontratada para execução de
determinado serviço integrante desta Licitação;

16.4.  A  contratada  ao  requerer  autorização  para  subcontratação  de  parte  dos
serviços,  deverá  comprovar  perante  a  Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e
Pavimentação  –  SUOP a  regularidade  jurídica/fiscal  e  trabalhista  de  sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas
quando relacionadas com o objeto deste Contrato;

16.5. A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito de, após a
contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa contratada e de
sua(s)  subcontratada(s)  se  submetam  às  regras  estabelecidas  no  instrumento
convocatório e neste Contrato;

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

17.1. São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais
motivos previstos em lei e neste instrumento:

a) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a
execução do objeto deste contrato;

b) O desatendimento às determinações necessárias à execução contratual;

c) A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, devidamente anotados
pela Comissão de Fiscalização da Orba;

d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da
empresa desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual;

e) Razões de interesse público, devidamente justificadas;

f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do
objeto o contrato, sem expressa anuência da SUOP.

17.2. O  CONTRATANTE poderá ainda rescindir o presente contrato nos seguintes
casos:

a) Retardamento injustificado do início dos trabalhos, por mais de 10 (dez) dias
após o recebimento da Ordem de Serviço;

b) Interrupção dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos;

c) Atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega das obras salvo conveniência do
MUNICÍPIO, na continuidade dos mesmos.

17.3. A rescisão contratual poderá ser determinada:
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a) Por ato unilateral, nos casos elencados no Art. 78 incisos I a XII, da Lei nº
8.666/93;

b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da
Administração.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PRERROGATIVAS

18.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender unilateralmente modificações nos termos deste contrato, desde que
objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente este contrato, desde que comprovada a inexecução
parcial,  total  ou  na  ocorrência  dos  fatos  elencados  no  art.  78  da  Lei  nº.
8.666/93;

c) Rescindir este contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que
conveniente aos interesses da Administração.

18.2. A  rescisão  contratual  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e
fundamentada da autoridade superior.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO

19.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado às disposições da
Concorrência nº. ____/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH, (fls. _______), e à Proposta da
CONTRATADA, (fls. _______), constantes nos autos do Processo nº 10.02.0033/2017.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

20.1. O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
sendo que eventuais dúvidas decorrentes de fatos nele não contemplados serão
dirimidas segundo os princípios jurídicos aplicáveis à situação fática existente,
preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse
público.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PARALISAÇÃO

21.1. No caso de eventual paralisação dos serviços, a Comissão de Fiscalização
deverá  elaborar  relatório  circunstanciado,  justificando  os  motivos  técnicos
ensejadores do retardamento, em ato que deve ser encaminhado ao Ordenador de
Despesa dentro do prazo de 03 (três) dias, para fins de ratificação, e no prazo
de 05 (cinco) dias para publicação no D.O.M.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA HABILITAÇÃO

22.1.  A  CONTRATADA obriga-se  a  manter  as  condições  que  a  habilitaram  neste
certame, até o total cumprimento deste contrato.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO

23.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e
controvérsias oriundas do presente Termo.
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24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

24.1.  Após  as  assinaturas  deste  contrato,  o  CONTRATANTE providenciará  sua
publicação, em inteiro teor ou resumo, no Diário Oficial do Município – D.O.M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que, depois
de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e duas testemunhas, dele sendo
extraídas as cópias que se fizerem necessárias para seu fiel cumprimento, todas
de  igual  teor  e  forma,  devidamente  certificadas  pela  Procuradoria  Geral  do
Município.

Porto Velho, ___ de __________ de 2018

Subsecretário Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:
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COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL

ERRATA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/CPL  -OBRAS  /SML/PVH

Recebemos  da  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES,  do
Município de Porto Velho/RO, documentação necessária à apresentação de proposta,
com vistas à participação no Certame Licitatório de que trata a CONCORRÊNCIA Nº /
2018/CPL-OBRAS/SML/PVH, cuja sessão de abertura será realizada no dia 20 de abril
de 2018 às 9h00min.

Declaro ter recebido o Edital e seus anexos completos e em
perfeitas condições de utilização, conforme determina o Art. 40 da Lei 8.666/93.

Porto Velho (RO) Em______ de ____________de 2018
Horário: ____:____

CARIMBO DE CNPJ DA LICITANTE          E/OU        PREENCHIMENTO DOS DADOS      

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL

NOME LEGÍVEL:_______________________________________________________________
CARGO NA EMPRESA:___________________________________________________________
FONE COMERCIAL:_____________________________________________________________
CELULAR:____________________________________________________________________
E-MAIL:_____________________________________________________________________
ASSINATURA:_________________________________________________________________

__________________________________________
Assinatura e Carimbo do Servidor da SML
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Razão Social:_____________________________

CNPJ nº___________________________________

Endereço:_________________________________

E-mail:___________________________________ 

Cidade/Estado:____________________________

Telefone:_________________________________

Fax:______________________________________

Pessoa para contato:__________________
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