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RECIBO DE FORNECIMENTO DE EDITAL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 

 

 

TIPO: PRESENCIAL 

Objeto: Contratação de empresa engenharia civil para a prestação de serviços de manutenção 

do novo prédio da Câmara Municipal de Arapiraca. 

 

 

A Empresa _____________________________ CNPJ:__________________________ retirou 

este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo email 

_______________________________________ ou pelo fax: ________________. 

_____________, aos _______ /_______ / 2018. 

(Assinatura) 

CARIMBO DE CNPJ 

 

EMPRESA LICITANTE 

 

OBS.: AS EMPRESAS QUE RETIRARAM O EDITAL PELA INTERNET DEVERÃO 

ENVIAR ESTE RECIBO AO PREGOEIRO, PELO EMAIL: 

camaradearapiraca.licitacao@gmail.com,  PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

 

OBS. TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADO CONFORME 

EXIGÊNCIA EM LEI, FAZ-SE SABER QUE O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO 

PREENCHIDO CORRETAMENTE, EXIME A COMISSÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER 

EVENTUAL INFORMAÇÃO DESTE EDITAL DIRETAMENTE AO LICITANTE.  

 

mailto:camaradearapiraca.licitacao@gmail.com
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EDITAL Nº 05/2018 

 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

OBJETO: Contratação de empresa engenharia civil para a prestação de serviços de 

manutenção do novo prédio da Câmara Municipal de Arapiraca. 

 

A Câmara Municipal de Arapiraca, com sede na Avenida Rio Branco nº 104, Bairro, Centro 

Arapiraca- AL, torna público para conhecimentos dos interessados, de acordo com a legislação em 

vigor, Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei complementar 123/2006, que se encontra aberta à licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para Contratação de empresa 

engenharia civil para a prestação de serviços de manutenção de novo prédio da Câmara 

Municipal de Arapiraca, conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. 

 

1 –  INFORMAÇÕES INICIAIS 

1.1.  DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25 DE SETEMBRO DE 2018 

 

1.2.  HORÁRIO: 08:00h, horário local, devendo a entrega dos envelopes de Documentação e de 

Proposta de Preços ser efetuada pelos interessados  ao(à) Pregoeiro(a) Oficial, pontualmente, até 

às 08:00h do mesmo dia. 

 

1.3.  LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Na sede atual da Câmara Municipal. 

 

1.4.  Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 

envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da 

Câmara que se seguir. 

 

1.5. Pedidos de esclarecimentos, IMPUGNAÇÕES ao Edital e RECURSOS, caso interpostos, 

deverão ser apresentados por escrito, junto ao setor de licitações, no endereço constante no item 

1.2, ou, via correio dirigidos ao Pregoeiro(a). Não serão aceitos se remetidos via fax ou email; 

 

1.6. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser protocolados no departamento de 

licitações em até 2 dias úteis anterior a abertura das propostas, devendo serem respondidos pelo 

pregoeiro em até 24 horas; 

 

1.7. Expediente externo: de segunda à sexta-feira, das 08hs às 14hs, exceto feriados. 

 

2 – DO OBJETO 
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2.1. Contratação de empresa engenharia civil para a prestação de serviços de manutenção do novo 

prédio da Câmara Municipal de Arapiraca. 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar do presente Pregão na condição de proponente, empresas individuais, 

sociedades comerciais e civis, regulamente estabelecidas neste país, e que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s); 

3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

3.2.1 – Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liqüidação; 

3.2.2 – Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspenso, ou que por 

esta tenham sido declaradas inidôneas; 

3.2.3 – Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, 

ou ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Antes do início da sessão, os representantes das empresas interessadas em participar do certame 

deverão apresentar-se junto ao Pregoeiro(a) portando Procuração ou Carta de Credenciamento; 

4.2. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

a)  Documento oficial de identificação, do representante , que contenha foto, acompanhado com 

cópia para autenticação ou em cópia já autenticada em cartório; 

b)  Procuração ou Carta de Credenciamento, com firma reconhecida, que comprove a outorga de 

poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

c) documentos comprobatórios dos poderes do outorgante; ou documento no qual estejam expressos 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura. 

d) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

modelo contido no Anexo III deste edital. 

e) Declaração de enquadramento como ME, EPP, ou MEI e Certidão Simplificada da Junta 

Comercial, para que possa ser beneficiada pela Lei Complementar 123/06. 

4.3. As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item “credenciamento” deverão ser 

apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE, juntamente com os documentos exigidos para 

credenciamento. 
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4.4. – A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento 

não impedirá o proponente de entregar os envelopes de proposta e de habilitação, mas o impedirá de 

manifestar-se no certame; 

5 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo as 

propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros separados, indevassáveis, 

fechados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

ENVELOPE “A” 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº -----/2018 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

ENVELOPE “B” 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

----/2018 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

. 

6 – DA PROPOSTA 

6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como 

também rubricadas em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:  

 (a) Preço global da proposta, em algarismo e por extenso, de acordo com a planilha orçamentária, 

expresso em Real; 

(b) Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, a partir da data 

de entrega da mesma; 

(c) Indicação do nome, CPF/MF e cargo na empresa, do responsável legal que deverá assinar     o  

contrato caso seja vencedora.  

6.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

 

7 – DA SESSÃO DO PREGÃO 

7.1 – Declarada aberta à sessão, os credenciados entregarão ao Pregoeiro(a) os envelopes com as 

propostas de preços e os documentos de habilitação. Os envelopes com os documentos de 

habilitação permanecerão lacrados sob guarda do mesmo; 

7.2 – Da abertura dos envelopes com propostas de preços (classificação das propostas): 

7.2.1 – Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo Pregoeiro(a), 

que verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

desclassificando, preliminarmente, aquelas que estiverem; 

7.2.1.1 – Em desacordo com este Edital; 
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7.2.1.2 – Com preços excessivos, tornando-se como parâmetro à planilha orçamentária anexa a este 

edital, não podendo a proposta ser superior ao preços estipulado na planilha.  

7.2.1.3 – Com preços manifestamente inexeqüíveis, passíveis de comprovação; 

7.2.2 – Verificada a compatibilidade com o exigido no Edital, serão classificadas as propostas de 

menor preço e aqueles que tenham valores sucessivos e com valores inferiores em até 10% (dez por 

cento) daquela; 

7.2.3 – Quando não existirem, no mínimo, três propostas com valores inferiores em até 10% (dez 

por cento) da menor proposta de preços, serão classificadas as menores propostas até o limite de 

mais (03) três para a etapa de lances; 

7.2.4 – Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos 

dois sub-itens anteriores, serão todas consideradas classificadas. 

7.3 – DOS LANCES VERBAIS: 

7.3.1 – Após a classificação das propostas, o Pregoeiro(a) a divulgará em alta voz, e convidará 

individualmente os representantes dos licitantes classificados a apresentarem lances verbais, a partir 

da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores decrescentes; 

7.3.2 – A desistência de apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na 

exclusão do licitante do certame, a não ser que todos os licitantes se recusem a apresentar lances 

verbais, quando, então, a ordem de classificação das propostas escritas será mantida; 

7.3.3 – A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro(a) considerar necessário; 

7.3.4 – Só será aceito lance cujo valor seja menor do que o do último lance anteriormente 

registrado; 

7.3.5 – Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal para 

menor preço; 

7.3.6 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes do item 15 deste Edital; 

7.3.7 – Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 será assegurada 

a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.3.7.1 – Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada; 

7.3.7.2 – Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – 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; 
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II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 

7.3.7.2 – I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 

7.3.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo previsto no item 7.3.7.1, será realizado sorteio, entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

7.3.7.3 – Para as situações previstas nos item 7.3.7 a microempresa e empresa de pequeno porte 

mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

7.3.7.4 – Declarado o vencedor este terá um prazo máximo de 72hs (setenta e duas horas) para 

enviar confirmação de lance ao Pregoeiro(a), em original ou via correio, sob pena de ser 

desclassificado do certame, sendo portanto convocado o 2º colocado. As confirmações de lance 

Não serão aceitos se remetidos via email. Juntamente com a proposta de confirmação de 

lances, deverá ser apresentado pela empresa declarada vencedora:  

(a) Planilha Ornamentaria, elaborada de acordo com planilha anexa a este edital, de que constarão 

todos os preços unitários e totais, incluindo todas as despesas diretas e indiretas correspondentes bem 

como o preço global para execução das obras objetivadas. 

 

b) composição de custo unitário - detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, 

quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários 

à execução de uma unidade de medida; 

 

c) Planilha de detalhamento e composição do BDI 

 

7.4 – DO JULGAMENTO: 

7.4.1 – Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas, o 

Pregoeiro(a) examinará a adequabilidade e exeqüibilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 

e valor, decidindo motivadamente a respeito, conforme definido neste Edital e seus anexos; 

7.4.2 – Se a oferta vencedora não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 

editalícias, o Pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado o produto, definido no objeto deste Edital e seus Anexos; 

7.4.3 – Na ocorrência do disposto no subitem anterior, o Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente 

com a proponente para obter outro melhor preço; 

7.4.4 – Será desclassificada a proposta que em ordem decrescente: 

7.4.4.1 – Não atender aos requisitos deste Edital; 

7.4.4.2 – Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução 

sobre a de menor valor; 

7.4.4.3 – Cujo preço for considerado manifestamente inexeqüível, passíveis de comprovação; 

7.4.4.4 – Oferecer propostas alternativas. 
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8 – DA HABILITAÇÃO 

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) - Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral do Estado de Alagoas 

(www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceisal/superintendencia/correicao/ceis-al); 

b) - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de justiça. (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

8.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

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

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

8.1.2 – DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) 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; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria 

em exercício; 

8.1.3 – DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a 

IN/SRF; 

 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Conjunta de Débitos de Tributos e 

Certidão quando a Divida Ativa da União), Estadual e Municipal. 

c) Certidão de Regularidade de Situação (CRS) relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

8.1.4 – DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedido pelo distribuidor da sede do licitante. 

http://www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceisal/superintendencia/correicao/ceis-al
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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b) Balanço Patrimonial e demonstrativos contábeis, do último exercício em conformidade com a Lei 

vigente. Os balanços das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverão ser apresentados em 

publicações do Diário Oficial. As demais empresas deverão apresentar balanços autenticados e 

arquivados na Junta Comercial do local da sede da empresa, certificados por Contador registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade, Certidão de Regularidade Profissional – CRP, 

mencionando expressamente o número do livro “Diário”, com o termo de abertura e de 

encerramento, e as folhas em que cada balanço se acha regularmente inscrito. 

 

A situação financeira da licitante será avaliada através do demonstrativo de cálculo dos índices de 

liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET), assinado por contador 

registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), os quais deverão ser calculados na forma 

abaixo e obedecer os seguintes parâmetros: 

 

LG   = Ativo Circulante + Realizável a Longo prazo/ Passivo Circulante + Exigível a Longo prazo, 

maior ou igual a 1,0. 

 

LC = Ativo Circulante/passivo Circulante, maior ou igual a 1,0. 

 

ET = Exigível Total/ Ativo total, menor ou igual a 0,50. 

  
b.1) Para as empresas licitantes que ainda não tenham 01 (um) ano de exercício social, deverá 

ser apresentado Balanço de Abertura, devidamente chancelado na Junta Comercial ou 

entidade equivalente, assinado por contabilistas habilitado e por representante legal da 

empresa. 

 

8.1.5. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de Registro da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU, atualizados em 

observância ao art. 69 da Lei Federal Nº. 5.194/66 e art. 1º inciso II da Resolução  413/97 do 

CONFEA. 

 

b) Comprovação através de Certidão (ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, emitido por 

contratante titular, pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão do 

engenheiro responsável técnico da mesma para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, com o objeto da presente licitação, acompanhados das respectivas Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) do CREA. 

 

c) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao 

quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 

para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; 

o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, com 

firma reconhecida; 

 

8.1.6 – Declaração de inexistência de fator Impeditivo da habilitação, apresentada em papel 

timbrado da empresa, firmada pelo responsável legal, conforme modelo do anexo V deste edital. 
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8.1.7.  Declaração de Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da C.F., conforme 

Anexo do Dec. 4358/02 – Art.27, Inciso V, da Lei 8.666/93, conforme modelo do anexo VI deste 

edital. 

8.2.– Os documentos exigidos neste Edital deverão estar com prazo de validade em vigor na data 

marcada para o recebimento dos envelopes, sendo considerado o prazo de 60 dias para as certidões 

que não obtiverem prazo de validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial ou ainda 

autenticado por um dos pregoeiros(as) ou membros da equipe de apoio. 

8.3.- Não serão admitidas cópias ilegíveis, que dificultem ou impossibilitem a análise pelo(a) 

pregoeiro(a). 

8.4. - Os documentos referidos no subitem 8.2.1 não necessitarão constar no envelope 

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, se já apresentados por ocasião do credenciamento. 

9 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

9.1 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro(a) procederá à abertura do 

invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, 

para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

9.2 – A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a 

Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 

Fazendas Estaduais e Municipais, a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à 

habilitação jurídica,  qualificações econômico-financeiras e qualificação técnica; 

9.3 – Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital 

e seus anexos, a proposta será desclassificada; 

9.4 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma 

restrição; 

9.4.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 

empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos 

relativos à regularidade fiscal; 

9.4.2 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em 

decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9.5 – Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 

vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro(a), devidamente lacrados, até que seja 

formalizada a assinatura do contrato pela licitante vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) 

dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, 

serão destruídos. 

10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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a) A proposta final do licitante, declarado vencedora, deverá conter além do objeto do contrato:  

a.1) Planilha Ornamentaria, elaborada de acordo com planilha anexa a este edital, de que 

constarão todos os preços unitários e totais, incluindo todas as despesas diretas e indiretas 

correspondentes bem como o preço global para execução das obras objetivadas. 

a.2) composição de custo unitário - detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a 

descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e 

equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida; 

a.3)Planilha de detalhamento e composição do BDI 

 

b) Declarado o vencedor este terá um prazo máximo de 72hs (setenta e duas horas) para enviar 

confirmação de lance ao Pregoeiro(a), em original, sob pena de ser desclassificado do certame, 

sendo portanto convocado o 2º colocado. 

11 – DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata. 

11.2. O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do 

prazo estabelecido. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará 

decadência do direito de recurso. 

11.4. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de suas 

razões. 

11.5. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo 

de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos 

autos. 

11.6. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes automaticamente intimados a 

apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista dos autos. 

11.7. A apresentação das razões de recurso e das contra-razões, assim como documentos 

complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto ao departamento de 

licitação, no horário de 08h00min (oito horas) às 14h00min (quatorze horas), observados os prazos 

previstos no item 11.1. 

11.8. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro, que poderá: 

a) motivadamente, reconsiderar a decisão; 

b) motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade Competente. 

11.9. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas forem 

apresentadas fora dos prazos estabelecidos. 
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11.10. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou 

quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão. 

11.11. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões. 

11.12.  As decisões de eventuais recursos serão encaminhadas a todos os licitantes participantes via 

email. 

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou 

quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade 

competente. 

12.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos 

procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

13 – DA CONTRATAÇÃO 

13.1. Todos os termos referente a contratação estarão dispostos na minuta de contrato, partes 

integrantes deste edital. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições do 

Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.  

14.2. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou  supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor total do contrato.  

14.3. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes.  

14.4. A Pregoeira poderá, no interesse da Câmara Municipal de Arapiraca, relevar 

omissões puramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que 

não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.  

14.5. As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela administração 

pública, nos casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para 

os quais não tenha dado causa o licitante vencedor.  
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14.6. A Câmara Municipal reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente 

licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, 

não cabendo as licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da citada lei. 

 

Arapiraca/AL, ____________________ 

 

 

RAPHAELA BARSIL BARBOSA 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:  

Contratação de empresa engenharia civil para a prestação de serviços de manutenção de novo 

prédio da Câmara Municipal de Arapiraca. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

 Considerando que, O Município de Arapiraca, até a presente data, não contratou a 

empresa de engenharia para execução do projeto de reforma e ampliação da nova sede da Câmara 

Municipal de Arapiraca, projeto este licitado e entregue ao Município, por este órgão colegiado, no 

início do ano corrente;  

 A presente contratação se faz necessária, em razão da necessidade de transferência 

da sede da Câmara Municipal de Arapiraca com a máxima urgência para as novas instalações, em 

decorrência da falta de estrutura da atual sede, a qual não possui condições de instalação digna e 

segura para os funcionários, e população atendida diariamente, por tratar-se de prédio antigo, com 

estrutura, rede elétrica e hidráulica, comprometidos, há anos; 

   Considerando, que, os serviços a serem contratados foram indicados como 

serviços comuns, pelo engenheiro contratado pelo Município para elaborar o projeto de manutenção 

e acompanhar, tecnicamente, o processo licitatório, com emissão de parecer, por tratar-se de 

simples manutenção, com itens de pintura,  

 

3. PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1  Os serviços deverão ser executados de acordo planilha orçamentária e cronograma físico 

financeiro elaborados pelo responsável técnico da Câmara Municipal de Arapiraca. 

 

4. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. Deverá ser exigido, a fim de comprovação técnica da empresa licitante, os seguintes 

documentos:  

 

4.1.1.1. Certidão de Registro da empresa e de seus responsáveis junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, atualizados em observância ao 

art. 69 da Lei Federal Nº. 5.194/66 e art. 1º inciso II da Resolução  413/97 do 

CONFEA. 

4.1.1.2. Comprovação através de Certidão (ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, 

emitido por contratante titular, pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove a aptidão do engenheiro responsável técnico da mesma para 
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desempenho de atividade pertinente e compatível em características, com o objeto 

da presente licitação, acompanhados das respectivas Certidão de Acervo Técnico 

(CAT) do CREA. 

4.1.1.3. A comprovação de vinculação do profissional deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

                              a) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na  data entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste  Edital, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com 

contrato escrito firmado com o licitante, com firma reconhecida; 

  

 

5.  Da forma de pagamento 

5.1.1. O pagamento será efetuado de acordo com as medições atestadas pelo responsável 

técnico da Câmara Municipal de Arapiraca, juntamente com a ordem inicial de 

serviços, e mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada. 

6. – DO VALOR ESTIMADO 

6.1.1. O valor estimado para a presente contratação é de até R$ 75.452,24 (setenta e cinco 

mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos). 

7.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1. As despesas decorrentes deste Pregão Presencial, correrão a conta dos recursos 

orçamentário e financeiro ___________________________________________  

 

8.  DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, formalizado por meio de nota de 

empenho. 

8.2. Receber os serviços prestados pela contratada, de acordo com a especificação, constante 

neste termo de referência, bem como atestar as notas fiscais; 

8.3. Recusar com a devida justificativa, qualquer serviço prestado fora das especificações ou 

danificados; 

8.4. Efetuar o pagamento correspondente à fatura emitida e devidamente atestada. 

9.  DA OBRIGAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

9.1. Proceder com a execução dos serviços de acordo com as especificações constantes neste 

termo de referência, acompanhado da nota fiscal, dentro do prazo e local estipulado neste; 

9.2. Substituir serviços prestados, em caso de defeitos, incorreções decorrentes de fabricação, 

transporte indevido e/ou inobservância às especificações exigida; 
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9.3. Assumir todos os ônus referentes à entrega do objeto deste Contrato, desde os salários dos 

seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham a incidir sobre o mesmo; 

9.4. Assinar o contrato no prazo de até 05 dias úteis da notificação por parte da administração, 

sob pena de decair do direito à contratação e submeter-se as cominações da Lei. 

10. DAS SANÇOES 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta 

cometida. 

10.1.1.1. Advertência quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso 

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato, 

ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços do Contratante, desde que não caiba a aplicação de 

sanção mais grave; 

10.1.1.2. Multas: 

10.1.1.2.1.1. de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o 

valor total dos produtos entregues com atraso, quando a adjudicatária, 

sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a 

obrigação assumida. A partir do décimo dia de atraso, essa multa será 

aplicada em dobro, e decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso, o 

Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão 

contratual;  

10.1.1.2.1.2. em razão da inexecução total do contrato, à Administração 

poderá aplicar multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato, essa hipótese é caracterizada, quando o fornecimento dos 

produtos contratados for inferior a 50% (cinqüenta por cento), quando 

houver reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando 

o atraso na execução ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias 

corridos, hipótese em que será rescindido o instrumento contratual; 

10.1.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria entidade que aplicar a penalidade; 
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10.1.3. As sanções previstas nos sub-itens 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a 

do sub-item 2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 

prazo de 05(cinco) dias úteis. 
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ANEXO – III 

 

DECLARAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

 

 

Processo nº__________ Pregão nº___________ 

(nome da empresa) ______________________________________________ CNPJ nº 

_____________________ sediada_______________________ (Endereço completo) 

 

 

   Declara, sob as penas da Lei, que atenderá as exigências do Edital no que se 

refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante 

a Fazenda Nacional a Seguridade Social e o FGTS. 

 

 

Cidade/ UF,.................de .......................de 2018. 

 

Nome, Assinatura, Números da identidade e CPF do proponente: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÕES DE PROPOSTA 

 

Pregão Presencial n°________ 

Razão Social do Licitante CNPJ 

 

1 - DECLARAÇÕES: 

1.1 A licitante DECLARA, expressamente que está de acordo com todas as normas e condições 

deste Edital de Pregão e seus Anexos; 

1.2 A licitante DECLARA, que o prazo de validade da Proposta de Preços, que não será inferior a 

60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação; 

1.3 A licitante DECLARA, Os serviços deverão ser executados de planilha orçamentária e 

cronograma físico financeiro. 

4 A licitante DECLARA, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os 

impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

1.5 A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração, ao tempo que indica os 

dados bancários da licitante: BANCO: AGÊNCIA Nº DA CONTA 

 

Cidade/ UF,.................de .......................de 2018. 

Nome, Assinatura, Números da Identidade e CPF do representante legal da licitante. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOR IMPEDITIVO 

 

 

 

A empresa ........................................... inscrita no CNPJ n°................., por intermédio de seu 

representante legal o Sr. (a) .........................................., portador (a) da Carteira de Identidade n° 

........................ e do CPF n° .........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade/ UF,.................de .......................de 2018. 

......................................................................... 

(Nome, assinatura e números da Identidade e CPF do declarante) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ART. 7° DA C.F. 

 

 

A empresa ........................................... inscrita no CNPJ n°................., por intermédio de seu 

representante legal o Sr. (a) .........................................., portador (a) da Carteira de Identidade n° 

........................ e do CPF n° .........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 

27 da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que 

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

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ) 

 

 

Cidade/ UF,.................de .......................de 2018. 

......................................................................... 

(Nome, assinatura e números da Identidade e CPF do declarante) 

OBS: Em caso afirmativo, assinar a ressalva acima. 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO Nº __/2018 

 

CONTRATO ENTRE SI CELEBRAM E A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAPIRACA E A 

EMPRESA__________ CUJO OBJETO É O 

FORNECIMENTO ___________________ 

 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a Câmara Municipal de 

Arapiraca/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 24.177.362/0001-10 com sede na Avenida Rio Branco, 

104, Centro, Arapiraca, Estado de Alagoas, neste ato representado por seu Presidente Maria das 

Graças de Lisboa Soares, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a Empresa 

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________ sediada na rua 

________________ ,neste ato representada pelo sócio __________________________residente na 

rua ________________ portador do CPF nº ________________ doravante denomina 

CONTRATADA, tem como justos, pactuados e contratados este ajuste,nos termos da Lei Federal Nº 

10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei de Licitações 8.666/93 , de 21 de junho de 1993, 

alterações posteriores, conforme licitação por Pregão Presencial nº _____/2018. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa engenharia civil para a prestação de serviços de manutenção de novo prédio da 

Câmara Municipal de Arapiraca. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

O valor global do presente contrato é de R$ _________________________  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados de acordo com as descrições e prazos 

determinados pela Planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado de acordo com as medições atestadas pelo responsável 

técnico da Câmara Municipal de Arapiraca, de acordo com a planilha orçamentária, e mediante a 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada. 

O pedido de pagamento deverá ser acompanhado da nota fiscal e dos seguintes documentos: 

Certidão Negativa de Débito para com a Seguridade Social (CND), Certificado de Regularidade 

junto ao FGTS –  (CRF),  Certidão de Negativa de Tributos Municipais, Federais e Estaduais, nos 

termos do item  8.2.2  do Edital.   
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CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão ao gestor 

de contrato o Senhor -----------------------------, e fiscal de Contrato a Senhora ---------------------------

-----------, da Secretaria de Agricultura Infraestrutura e Obras, os quais determinaram o que for 

necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 

e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal. 

2. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente 

pelo Fornecedor à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em 

tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

3. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

4. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, 

integral e exclusiva do Fornecedor, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às 

implicações próximas e remotas perante  a Câmara Municipal de Arapiraca ou perante terceiros, do 

mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implicarão 

em corresponsabilidade deste órgão ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem 

prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a Câmara dos prejuízos 

apurados e imputados à falhas em suas atividades. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VINGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

A vigência do presente contrato terá início a partir da assinatura deste e vigorará até o 

dia 31 de dezembro de 2018. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta do Programa de Trabalho 

_____________________________________ 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis a prestação do serviço, 

objeto do presente instrumento; 

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;  

3. Receber os serviços prestados deste contrato desde que estejam em conformidade com as 

especificações editalícias;  

4. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados pela 

CONTRATADA;  
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5. Notificar a CONTRATADA e solicitar a repetição dos serviços, com a devida justificativa, 

sempre que este for prestado fora das especificações constantes da proposta da CONTRATADA;  

6. Efetuar o pagamento nos termos pactuados, mediante apresentação das notas fiscais 

devidamente atestadas, acompanhado dos documentos constantes do item 8.2.2 do edital.  

CLÁUSULA NONA – DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO 

Além das obrigações constantes no edital, a CONTRATADA obriga-se a:  

1.1. Proceder com a execução dos serviços de acordo com as especificações constantes neste 

termo de referência, acompanhado da nota fiscal, dentro do prazo e local estipulado neste; 

 

1.2. Substituir serviços prestados, em caso de defeitos, incorreções decorrentes de fabricação, 

transporte indevido e/ou inobservância às especificações exigida; 

 

1.3. Assumir todos os ônus referentes à entrega do objeto deste Contrato, desde os salários dos 

seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham a incidir sobre o mesmo; 

 

1.4. Assinar o contrato no prazo de até 05 dias úteis da notificação por parte da administração, 

sob pena de decair do direito à contratação e submeter-se as cominações da Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 

 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida. 

1. Advertência quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato, ou ainda, no caso de 

outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do 

Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

2. Multas: 

3.  de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor total dos produtos  

entregues com atraso, quando a adjudicatária, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo 

estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo dia de atraso, essa multa será aplicada em 

dobro, e decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso, o Contratante poderá decidir pela 

continuidade da multa ou pela rescisão contratual; 

4. em razão da inexecução total do contrato, à Administração poderá aplicar multa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, essa hipótese é caracterizada, quando a entrega dos 

produtos contratados for inferior a 50% (cinqüenta por cento), quando houver reiterado 

descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o prazo 

limite de 30 (trinta) dias corridos,hipótese em que será rescindido o instrumento contratual; 

5. Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos; 

6. Impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos, 

conforme art. 7º da Lei 10.520/02; 
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7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação, 

na forma da lei, perante a própria entidade que aplicar a penalidade; 

8. As sanções previstas nos sub-itens 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do sub-

item 2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias 

úteis. 

CLAUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 01 (um) ano, na forma da 

Lei Federal nº 9.069, de 29 de junho de 1995. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, observados as disposições do art. 78 

da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica vedado a CONTRATADA CEDER ou transferir o compromisso ou responsabilidade ora 

contratada sem prévia autorização expressa, por escrito, do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Arapiraca, com renúncia expressa de 

qualquer outro para dirimir as dúvidas que possam advir deste contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença das testemunhas 

abaixo. 

Arapiraca  – AL. ___________ 

_________________________________________________ 

MARIA DAS GRAÇAS DE LISBOA SOARES 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 

CONTRATANTE 

________________________________ 

******* 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



OBRA: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL BDI SERVIÇO: 26,41%

75.456,24R$    

SEM BDI BDI COM BDI

1 10.423,27

1.1 176
Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - 

fornecimento e aplicação
ORSE m2 9,23 73,14 19,32 92,46 853,37

1.2 4066 Porta para divisória Naval ORSE Un 3,00 188,72 49,84 238,56 715,68

1.3 10963
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem 

revestimento
ORSE m3 3,36 16,80 4,44 21,24 71,36

1.4 3547
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 

2.10 m, inclusive batente e ferragens
ORSE un 4,00 412,67 108,99 521,66 2.086,62

1.5 10565 Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução ORSE m2 52,70 48,81 12,89 61,70 3.251,63

1.6 4715 Remoção de vidro temperado ORSE m2 17,08 9,68 2,56 12,24 209,00

1.7 8969 Visor em aluminio com vidro temperado 10mm ORSE m2 4,84 330,00 87,15 417,15 2.019,02

1.8 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

SINAPI M2 8,63 50,92 13,45 64,37 555,50

1.9 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

SINAPI M2 17,26 2,77 0,73 3,50 60,44

1.10 87547

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI m2 17,26 16,01 4,23 20,24 349,31

1.11 8624
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de 

massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01
ORSE m2 17,26 11,52 3,04 14,56 251,35

2 19.827,04

2.1 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 487,19 8,08 2,13 10,21 4.976,12

2.2 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 448,27 7,30 1,93 9,23 4.136,60

2.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 546,08 9,15 2,42 11,57 6.316,24

2.4 4644 Aplicação de 01 demão de textura rústica ORSE m2 60,29 15,48 4,09 19,57 1.179,77

2.5 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS SINAPI M2 249,60 10,20 2,69 12,89 3.218,30

3 45.205,93

3.1 10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio ORSE m2 154,57 14,64 3,87 18,51 2.860,54

3.2 2238  Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm ORSE m2 1.302,30 10,11 2,67 12,78 16.643,46

3.3 12055 Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado ORSE un 17,00 84,51 22,32 106,83 1.816,09

3.4 12056 Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado ORSE un 27,00 131,21 34,65 165,86 4.478,29

3.5 11150 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm ORSE m2 16,97 343,47 90,71 434,18 7.368,04

3.6 2095 Remoção de vaso sanitário ORSE un 2,00 8,69 2,30 10,99 21,97

3.7 7693

Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=3", com montantes 

flangeado em tubo inox ø=3" e com fechamento em tubo ø=2", 

com acabamento polido, h=1,00m, fixado nas extremidades

ORSE m 7,38 832,84 219,95 1.052,79 7.769,61

3.8 7324

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 

p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base

ORSE m2 45,00 74,29 19,62 93,91 4.225,95

3.9 3262 Remoção de lavatório ORSE un 2,00 8,69 2,30 10,99 21,97

75.456,24

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL:

Setenta e cinco mil, quatrocentos e ciquenta e seis reais e vinte e quatro centavos.

QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES

PINTURA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID

VALOR TOTAL DA OBRA: 

PLANILA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,19%(HORA)   

47,54%(MÊS)

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_AL_201805_De

sonerado

ORSE/PERÍODO JUNHO 2018-1

REFERÊNCIA



OBRA: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL

Encargos Sociais - com desoneração (horista: 86,19%; mensalista: 47,54%)

COD DESCRIÇÃO %

 CUSTOS INDIRETOS 

AC  Administração Central e Local - Intervalo de referência Acórdão 2622/2013 TCU - 

3,00% até 5,50% 

               3,50 

S + G  Seguros e Garantia - Intervalo de referência Acórdão 2622/2013 TCU - 0,80% até 

1,00% 

               0,80 

R  Riscos - Intervalo de referência Acórdão 2622/2013 TCU - 0,97% até 1,27%                0,97 

DF  Despesas Financeiras - Intervalo de referência Acórdão 2622/2013 TCU - 0,59% até 

1,39% 

               0,59 

 TOTAL                5,86 

L  LUCRO 

 Lucro - Intervalo de referência Acórdão 2622/2013 TCU - 6,16% até 8,96%                6,59 

 TOTAL                6,59 

I  TRIBUTOS 

 PIS - Conforme legislação específica                0,65 

 Cofins - Conforme legislação específica                3,00 

 ISS - Conforme legislação específica                2,50 

 INSS (alíquota com desoneração)                4,50 

 TOTAL              10,65 

CÁLCULO

26,41%

 
 

 BDI = 26,41% 

 Fórmula= (((1+AC/100)*(1+S+G/100)*(1+R/100)*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-(I/100)))-1 

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

 
 

  

 
 

  



OBRA: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL

Encargos Sociais - com desoneração (horista: 86,19%; mensalista: 47,54%)

COD DESCRIÇÃO %

CUSTOS INDIRETOS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                4,02 

DF DESPESAS FINANCEIRAS                0,75 

R RISCOS                0,80 

S + G SEGURO E GARANTIAS                0,50 

TOTAL 6,07

LUCRO

L LUCRO OPERACIONAL                6,00 

TOTAL                6,00 

TRIBUTOS

I PIS - Conforme legislação específica                0,65 

I Cofins - Conforme legislação específica                3,00 

I ISS - Conforme legislação específica                    -   

TOTAL                3,65 

BDI = 16,80%

CÁLCULO

16,80%

Fórmula= [((1+AC/100)*(1+DF/100)*(1+R/100)*(1+S+G/100)*(1+L/100))/(1-(I/100))]-1

COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAL



OBRA: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO NOVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

BDI SERVIÇO: 26,41%

75.456,24R$    

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %

R$ % R$ % R$ %

1.0 DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES 10.423,27   13,81% 10.423,27     100% 10.423,27   100,00%

2.0 PINTURA 19.827,04   26,28% 5.948,11       30% 13.878,93   70% 19.827,04   100,00%

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 45.205,93   59,91% 27.123,56     60% 18.082,37   40% 45.205,93   100,00%

43.494,94     58% 31.961,30   42%

43.494,94     58% 75.456,24   100%

MÊS 2 TOTAL

75.456,24   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL

VALOR TOTAL DA OBRA: 

TOTAL SIMPLES
75.456,24   100,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO

MÊS 1



 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS BÁSICOS 

 

 
1. DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES  

 

1.1. DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO) 

Será instalado painéis removíveis contendo espessura de 40mm unidos com perfis em 

aço de cor preto fosco, painéis em Eucatex, cego do piso ao teto nas cores branco. 

 

1.2. PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL  

Será com espessura de 40mm com acabamento do requadro em guia de aço, com 

reforço para colocação de fechadura, miolo em colmeia, medindo conforme projeto. 

 

1.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA  

Antes de serem iniciadas as demolições, deverão ser observadas as prescrições da 

Norma Regulamentadora NR 18 – Obras de Construção, demolição e reparo da NBR 

5682/77 – Contrato, execução e supervisão das demolições. 

 

1.4. PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE 

BATENTE E FERRAGENS 

Serão em madeira compensada lisa, semi-oca, revestidas com laminado melamínico e 

terão espessura mínima de 3 cm. As caixas das portas serão em madeira de lei. As 

ferragens (dobradiças e fechaduras) deverão ser de boa qualidade. As cores do 

laminado melamínico serão as padrões existentes no estabelecimento. 

 

1.5. PAREDE DE BLOCO DE GESSO (50 X 65CM) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

Serão em blocos de gesso de 0,50cm x 0,65cm. Deverão ser nivelados e aprumados 

com a utilização de nível de bolha e prumo. 

 

1.6. REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 



Deverão ser removidas todas as divisórias de vidro que não estejam de acordo com o 

projeto ou que não estejam facilitando o fluxo do local. 

1.7. VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM 

Os vãos que vão receber o envidraçamento deverão estar perfeitamente nivelados e 

arruinados e deverão ser rigorosamente medidos antes do corte da lâmina de vidro. A 

chapa de vidro será fixada através de ferragens, cujos detalhes de furação serão 

definidos no projeto; o diâmetro dos furos no vidro deverá ser, no mínimo, igual a 

espessura da chapa e a distância entre as bordas de dois furos ou entre a bordas de 

dois furos e a aresta da chapa deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura do 

vidro. Não será permitido o contato direto entre o vidro e a ferragem de fixação. Entre 

estes deverá ser colocado um material durável, imputrescível e higroscópico. O vidro 

deverá atender às condições especificadas na NBR 11706 e empregado de acordo com 

os requisitos estabelecidos na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro será fornecida nas 

dimensões pré-determinadas não admitindo recortes, furos ou qualquer outro 

beneficiamento da obra. Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e 

armazenamento das chapas de vidro. Deverão ser sempre manipuladas e estocadas de 

maneira que não entrem em contato com materiais que danifiquem suas superfícies e 

bordas e protegidas da umidade que possa provocar condensações. A montagem da 

chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável e, após fixada, deverá ser 

adequadamente assinalada, de modo a marcar sua presença, evitando danos e 

acidentes. A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões 

suscetíveis de quebra e deverá ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, 

cujas distâncias deverão obedecer às condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa 

de vidro e conjunto de fixação serão fornecidos pelo fabricante e a instalação deverá 

ser executada por firma especializada. 

 

1.8. SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM 

A alvenaria de fechamento de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x19 cm 

com argamassa de assentamento com preparo manual e espessura de 9 cm, usada 

para edificação pública padrão. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e 

aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo. Todas as juntas entre os tijolos 

ou blocos deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira 

fortemente. Os tijolos cerâmicos deverão ser previamente molhados, devendo estar 

úmidos quando do assentamento. 

 

1.9. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL 

O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 

volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de diâmetro, 

com predominância de grãos de diâmetro de 5 mm. O preparo será manual e as 



superfícies a serem chapiscadas deverão antes ser molhadas e limpas e aplicadas com 

colher de colher de pedreiro. 

 

1.10. REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 

1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM 

O reboco será aplicado nas paredes onde já estiverem com chapisco e a completa pega 

das argamassas das alvenarias. Nos ambientes, o reboco será executado com 

argamassa de cimento, cal e areia média com traço volumétrico de 1:2:8. Antes da 

aplicação do reboco, toda a superfície deverá ser abundantemente molhada através 

de esguicho de mangueira e a espessura deverá ser de 2,0cm. 

 

1.11. EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA 

ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES  

É indicada para regularizar e corrigir imperfeições em paredes internas, permitindo o 

acabamento mais liso e requintado no uso de tintas látex, acrílico ou PVA. O 

emassamento deve ser com massa do tipo acrílica, duas demãos.  

 

2. PINTURA 

 

2.1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS 

Deverá ser aplicada a pintura com tinta tipo Látex PVA em tetos com duas demãos. 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar seca, ser cuidadosamente limpa, retocada 

e preparada de acordo com o tipo de pintura que irá receber e cada demão de tinta só 

deverá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Devem ser 

adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de tintas em superfícies não 

destinadas à pintura (esquadrias e ferragens, vidros, pisos etc.), utilizando-se mantas 

de tecido ou plástico, papel, fitas crepe e outros. Os salpicos que não puderem ser 

evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver ainda fresca, utilizando-se um 

removedor específico. Para o preparo do produto deve seguir as orientações do 

fabricante. As paredes a serem pintadas deverão ser previamente lixadas ou 

escovadas, garantindo assim uma melhor aplicação. 

 

2.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS 

As superfícies que receberão pintura látex PVA deverão ser examinadas e corrigidas de 

todos e quaisquer defeitos de revestimento, antes do início da pintura, devendo estar 

perfeitamente secas, isentas de pó ou impurezas e serem lixadas. Caso haja manchas 

de óleo, graxa, mofo, etc., as mesmas deverão ser removidas com detergentes 

apropriados. Deverão ser tomadas precauções contra o levantamento de pó durante 

os trabalhos, até que as tintas se unam inteiramente, bem como de evitar respingos e 



escorrimentos nas superfícies não destinadas à pintura, as quais deverão ser 

protegidas convenientemente. A segunda demão só poderá ser aplicada quando a 

anterior estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) horas entre as diferentes aplicações. Os trabalhos de pintura externa ou em 

locais não abrigados não deverão ser executados em dias de chuvas. 

 

2.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS 

As superfícies que receberão pintura látex acrílica deverão ser examinadas e corrigidas 

de todos e quaisquer defeitos de revestimento, antes do início da pintura, devendo 

estar perfeitamente secas, isentas de pó ou impurezas e serem lixadas. Caso haja 

manchas de óleo, graxa, mofo, etc., as mesmas deverão ser removidas com 

detergentes apropriados. Deverão ser tomadas precauções contra o levantamento de 

pó durante os trabalhos, até que as tintas se unam inteiramente, bem como de evitar 

respingos e escorrimentos nas superfícies não destinadas à pintura, as quais deverão 

ser protegidas convenientemente. As posteriores demãos só poderão ser aplicadas 

quando a anterior estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo mínimo de 

24 (vinte e quatro) horas entre as diferentes aplicações. Os trabalhos de pintura 

externa ou em locais não abrigados não deverão ser executados em dias de chuvas. 

 

2.4. APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA 

Deve ser aplicada sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas usando o rolo de 

texturizar, de espuma rígida, brocha, desempenadeira, espátula ou escova; em dias 

muitos secos, a superfície deve ser ligeiramente umedecida a fim de melhorar a 

aderência da tinta. Para obter a superfície texturizada deve-se espalhar a tinta sobre a 

superfície com o rolo numa só direção e passar o rolo na outra direção, sem tinta, 

marcando levemente a superfície. 

 

2.5. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 

Tinta Acrílica para Piso Liso, tinta à base de resina acrílica especial para pisos 

cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Tem grande poder 

de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, 

carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e 

conservadas. 

Cuidados com o Produto: Misturar bem o produto antes e durante a aplicação, 

Eliminar completamente o pó resultante do lixamento, antes da aplicação do produto, 

Evitar aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente ou com corrente de ar 

intensa, ou com umidade relativa do ar superior a 85% 

 

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 



3.1. GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO 

A forração escolhida deverá apresentar folhas densas e pilosas. A densidade deverá 

proporcionar a formação de tapete verde uniforme e ornamental. A grama será do 

tipo esmeralda. O preparo do solo iniciará com a eliminação da vegetação existente 

que pode ser feita através de capina manual ou mecânica. O plantio será feito o mais 

rápido possível, com o solo base ligeiramente úmido, colocando as mudas bem juntas 

umas das outras. Logo após, irrigar suavemente, para facilitar uma melhor aderência 

do solo. Durante os primeiros dez dias, o gramado deverá ser irrigado diariamente de 

forma generosa. A CONTRATADA dará manutenção adequada ao gramado até a 

entrega definitiva da obra. 

 

3.2. PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nº1, ESPALHADA, E = 5,0CM 

No estacionamento será colocada uma camada de 5 cm de brita 1. 

 

3.3.  LETRA EM ALUMÍNIO 25 X 25CM – INSTALADO 

Letreiro em alumínio para fachada, consistindo na confecção de letras em alumínio 

com os dizeres “CASA HERBENE MELO”, com dimensões de 25 x 25cm, incluindo a 

instalação. 

 

3.4.  LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM – INSTALADO 

Letreiro em alumínio para fachada, consistindo na confecção de letras em alumínio 

com os dizeres “CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA”, com dimensões de 40 x 40cm, 

incluindo a instalação. 

 

3.5. BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM 

Todas as bancadas serão em granito verde Ubatuba com espessura e 2,00 cm de 

acordo com projeto/detalhes de arquitetura. 

 

3.6. REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO 

Deverá ser removido do local conforme projeto todos os vasos sanitários que 

apresentarem patologias existentes ou não esteja sendo utilizado.  

 

3.7.   GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX  

Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=3", com montantes flangeado em tubo inox ø=3" 

e com fechamento em tubo ø=2", com acabamento polido, h=1,00m, fixado nas 

extremidades, de acordo com projeto fornecido. 

 



 

 

3.8. PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA 

Será recortado o piso cimentado nas calçadas de acesso e inserido o piso tátil em 

concreto, p/deficientes visuais, colorido com dimensões 25x25cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, de acordo com projeto fornecido. 

3.9.   REMOÇÃO DE LAVATÓRIO 

Deverá ser removido do local conforme projeto todos os lavatórios que apresentarem 

patologias existentes ou não esteja sendo utilizado. 


