PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Estado da Bahia
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1521/2018
I – REGÊNCIA LEGAL: Regulamento de Licitações e Contratos.
II - MODALIDADE: Concorrência Publica
III - PROCESSO Nº 01521/2018
IV - TIPO: Menor Preço Unitário
V – FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : MEDIÇÃO
VI – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21 de janeiro de 2019
ABERTURA DA SESSÃO 21 de janeiro de 2019 às 08:30 horas (Horário Local)
COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL
Recebi da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA – Comissão Permanente de Licitação, o Edital Nº
005/2018 – Concorrência Publica , tipo - MENOR PREÇO UNITARIO , cuja realização (abertura da sessão
), dar-se-á às 08:30 horas (Horário Local), do dia 21 de janeiro de 2019 , no Prédio Sede da
Prefeitura Municipal de Barreiras /BA situado a Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Loteamento Aratu,
Barreiras /BA CEP 47.803.914.
Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa no ramo de construção civil na execução
de obra em Construção de 11 (onze ) PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA na sede e zona rural no
município de Barreiras – Bahia , descritos e especificados no ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA deste
edital.
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
CNPJ: _____________________________________________________________________
TEL: ___________________________________ FAX: ________
E-MAIL: _____________________________________________________________________
NOME PESSOA PARA CONTATO RESPONSÁVEL:
_________________________________________CPF:________________________
Local

de

de 2018.

____________________________________________________________
Assinatura, e Carimbo do CNPJ.
RETIRADA DO EDITAL NA SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL
A formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá repassar este
FORMULÁRIO/RECIBO, devidamente preenchido, para a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através do
www.barreiras.ba.gov.br/ licitacoes , com 24 horas antes da abertura dos envelopes, para que a Prefeitura
Municipal de Barreiras / BA, Setor de Licitação, possa comunicar eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, aos licitantes cadastrados para
esta LICITAÇÃO, e-mail. Não sendo este, requisito para participação no presente certame. A não remessa
do recibo exime a Prefeitura Municipal de Barreiras /BA, Setor de Licitação (Comissão Permanente de
Licitação) a Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914, da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
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Edital de Licitação na Modalidade de Concorrência Publica nº 005/2018
Processo Administrativo nº 01521/2018
Instrumento Convocatório
1. Preâmbulo ( art.40, caput).
1.1 – O Município de Barreiras do Estado da Bahia , e o Setor de Licitações , através da
Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria nº 0296/2018 , de 23 de julho de
2018, publicada no mural da prefeitura em 23 de julho de 2018 , com a devida autorização
expedida pelo Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho - Prefeito Municipal , em conformidade
com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 , suas alterações e demais legislação aplicável ,
torna pública a realização de licitação no dia 21 de janeiro de 2019 às 08:30 horas ,na Sala
da Comissão Permanente de Licitação no Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Loteamento
Aratu, Barreiras /BA CEP 47.803.914.Fone: (77) 3614-7100 , na modalidade Concorrência
Publica , objetivando a execução de obra descrita no item 2 deste edital, nas condições fixadas
neste instrumento e seus anexos, sendo a
presente licitação na modalidade de
“CONCORRENCIA PUBLICA” e do tipo “Menor Preço”, sob o regime de “Empreitada
por Preço Unitário ”, reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º
8.883, de 08 de junho de 1994, e Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998 e Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006.
1.2 – O recebimento dos Envelopes A, contendo a Documentação de Habilitação e envelopes B
, contendo a Proposta de Preço dar-se-á até às 08:30horas , do dia 21 de janeiro de 2019 , no
Setor de Protocolo, no endereço acima indicado.
1.3 – A abertura dos Envelopes A contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no mesmo
local indicado no item I.I , às 08:30 horas , do 21 de janeiro de 2019 . Havendo a concordância
da Comissão Permanente de Licitação e de todos os proponentes , formalmente expressa pela
assinatura da Declaração de Renúncia , renunciando à interposição de recursos da fase de
habilitação , proceder-se-á , nesta mesma data a abertura dos Envelopes B, contendo a Proposta
de Preço , dos proponentes habilitados.
2 - Objeto da Licitação: (art. 40 , I)
2.1 – A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a contratação de
empresa no ramo de construção civil na execução de obra em Construção de 11 (onze ) PSF POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA na sede e zona rural no município de Barreiras – Bahia ,
com a observação e os critérios de qualidade técnicas que atendam as determinações da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) bem como os prazos e os custos previstos
.
3- Aquisição do Edital e dos Projetos Básico e Executivo: ( art.40 ,IV e V art. 32 , § 5°)
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3.1 – O presente edital , o projeto básico encontram-se à disposição para verificação por parte
dos interessados no Setor de Licitação (Comissão Permanente de Licitação) situada a Rua
Edgard de Deus Pitta, nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP 47.803.914 , até 17 de
janeiro de 2019 , de segunda a sexta feira das 8:00 as 12:00 horas.
4 – Informações Técnicas Complementares ( art. 40 XVII).
4.1 – Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação são
complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e
se omita em outro será considerado válido , considerando-se , sempre os seguintes critérios:
a) Em caso de divergência entre os desenhos e o memorial descritivo prevalecerá sempre o
memorial descritivo;
b) Todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contido e outro
deverão ser considerados;
c) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala,
prevalecerão sempre as cotas dos desenhos;
4.2- Os materiais a serem utilizados na obra serão fornecidos pela Contratada , e todos os custos
de aquisição, transporte , armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços
unitários para os diferentes serviços.
4.3 – Os materiais que forem utilizados na obra deverão ser novos e da melhor qualidade ,
obedecer às especificações constantes no Memorial Descritivo e aprovados pela Fiscalização
do Secretaria Municipal Saúde , através do Engenheiro Wecslei Duarte de Souza CREA/BA
050833702-0 , antes de sua aquisição ou aplicação .
5 - Condições de Participação na Licitação (art. 40, VI).
5.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os interessados que preencherem as
condições no presente edital.
5.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a
sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93.
5.3 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a
sanção prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93
5.4 - Não poderá participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e
empresas enunciadas no inciso I,II, e III, do art.9° da Lei nº 8.666/93.
5.5 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.
6 – Forma de Apresentação dos Envelopes “A” , “ B” e “C” da Carta de Credenciamento (
art. 40 ,VI).
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6.1 – Os envelopes A, B e C , contendo , respectivamente , a documentação referente à
habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data , horário e local indicado no
preâmbulo deste edital,devidamente fechados , constando da face de cada qual os seguintes
dizeres :
NOME DO LICITANTE
NOME DO PROPONENTE
ENVELOPE A HABILITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº _____/2018
DATA : _____de_____ de 201_
HORARIO: 08:30hs
NOME DO LICITANTE
NOME DO PROPONENTE
ENVELOPE B PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRENCIA PUBLICA Nº ______/2018
DATA : _____de ____ de 201_
HORARIO: 08:30hs
NOME DO LICITANTE
NOME DO PROPONENTE
ENVELOPE C CREDENCIAMENTO.
CONCORRENCIA PUBLICA Nº _____/2018
DATA : _______de _______ de 201_
HORARIO: 08:30hs
6.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento
licitatório , deverá formalizar uma carta de credenciamento ( modelo constante no Anexo I) , a
qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação na data Abertura dos envelopes A.( CNPJContrato Social – RG – CPF dos Sócios// Doc. autenticados).
7 - Documentação Referente à Habilitação (art. 40, VI e arts. 27 a 31)
7.1 – O envelope A, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica ,
econômica-financeira e fiscal deverá conter:
7.1.1 – Para comprovação Jurídica ( Art. 28, 32 e 33)
a) Cédula de Identidade
b) Registro Comercial, no caso de empresa Individual
c) Ato constitutiva, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada em se
tratando de sociedade comerciais, e acompanhamento , no caso de sociedade por ações ,
dos documentos de eleição de seus atuais administradores.
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d) Inscrição do ato constitutivo , no caso de sociedade civil , acompanhada de prova da
diretoria em exercício .
e) Decreto de autorização , em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais.
f) Declaração do proponente de que não pesa contra se , declaração de inidoneidade ,
expedida por órgão da Administração Publica de qualquer esfera do Governo ( modelo
constante no Anexo II).
g) Declaração de cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII do art 7º da Constituição
Federal ( modelo no Anexo IV).
h) Em caso de participação de empresa em consorcio , apresentar alem dos documentos acima
elencadas , declaração , de que se vencedor da licitação ( consórcio ) , promoverá . Antes
da celebração do contrato , a constituição e o registro do consórcio , mediante
compromisso publico ou particular , subscrito pelos consorciados. A declaração deverá
conter a indicação da empresa responsável pelo consórcio . Sendo o consórcio composto
por empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá , obrigatoriamente , à empresa
brasileira.
i) Em caso de participação de empresa em consorcio , os documentos exigidos nas alíneas
“c” ,’d” , “e” e “f” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada consociado . O
documento exigido na alínea “h” deverá ser apresentado pela empresa como responsável
pelo consórcio.
7.1.2 – Para comprovação de regularidade fiscais e trabalhista : ( arts . 29 ,32 e 33).
a) -Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) em vigor;
b) -Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal , relativo ao domicílio ou sede
do proponente , pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitação;
c) -Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do Brasil (SRF) .
d) - Prova de regularidade para a Secretaria da Fazenda Estadual, mediante a apresentação da
( Certidão Negativa de Débitos Tributários) do domicilio ou sede do licitante , ou outra
equivalente na forma da lei ;
e ) -Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal , mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débito – perante a Secretaria da Receita Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
f ) -Prova de regularidade relativa ao Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
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j)
Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho – TST
k) - Copia Autenticada em cartório e/ou na Comissão de Licitações, do RG e CPF dos Sócios
e demais documentos das 08:00 as 12:00hs de segunda e sexta feira e com antecedência de
ate 02 ( dois) dias para a abertura do certame.
l) As Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresas (ME) poderá ser beneficiadas
conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e lei 147/2014 Art. 42 a 45, na
regularidade fiscal. ( medicante a apresentação da ultima certidão vencida para uso
do privilégio da Lei )
7.1.3 – Para comprovação da Qualificação Técnica : (arts 30, 32 e 33)
a) - Certidão de Registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e
Agronomia, regularidade do ano em curso de 2018, Os participantes que forem sediados
em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritos no CREA do Estado de origem , deverão
apresentar, obrigatoriamente , visto junto ao CREA do Estado licitante , por força do
disposto na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 , em consonância com a Resolução nº
265 , de 15 de dezembro de 1979 , do CONFEA, Art. 1º do item II, Art 4º item II .
b) Deverá ser comprovada a Capacidade técnico-profissional de componente da equipe técnica
da contratada, mediante a apresentação de CAT – certidão de acervo técnico, que prove que
a empresa possui em seu quadro profissionais que já tenham desenvolvido serviços que
abrangem o objeto deste edital a saber: : Serviços em construção de obras civis (edifícios ou
edificações de alvenaria). Serão solicitadas das parcelas de maior relevância, que no
mínimo sejam apresentados atestados que contenham as quantidades, limitadas a 50% do
previsto no PROJETO TIPO 1 (menor caso).
c) – Deverá ser comprovada a Capacidade Técnico-operacional . mediante a apresentação de
CAT – Certidão de Acervo Técnico , que prove que a empresa já executou serviços
compatíveis com o objeto deste certame .
Descrição

Und

Quantidade Quantidade
prevista.
atestado (50%)

em

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 m³
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

14,89

7,45

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS m²
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²
COM
VÃOS
E
ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO
COM
PREPARO
EM
BETONEIRA. AF_06/2014

602,29

301,15
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TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- m²
CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

331,88

165,94

d) – No decorre da execução da obra , os profissionais de que se trata este item poderão ser
substituído , nos termos do artigo 30 , § 10 da Lei 8.6663 /93, por profissionais de
experiência equivalente ou superior , deste que a substituição seja aprovado pela
Administração .
e) – Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que manterá na obra um
( ou quantos forem necessários para a execução do objeto) Engenheiro Civil, coresponsável na gerência dos serviços , indicando o nome e o numero de inscrição junto
CREA , cujo nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica ( ART)
relativa à obra objeto da presente licitação ( modelo constante no Anexo V_A ).
f)

– Declaração, assinada pelo representante legal do proponente , de que se considerado
adjudicatário do objeto da presente licitação , disporá de pessoal técnico para a execução
dos serviços , compostas por ( modelo constante no Anexo V_B).

g) – Declaração, assinada pelo responsável legal do proponente , de que, se considerado
adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos equipamentos necessários à
execução dos serviços, compostos por ( modelo constante no Anexo V_C).
h) – Declaração, assinada pelo responsável legal do proponente , de que, recebeu os
documentos e tomou conhecimento de todas a informações e condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da presente licitação . ( modelo constante no Anexo
VI).
i)

- Em caso de participação de empresas em consorcio, os documentos exigidos na alíneas
“a” e “g” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada empresa e os demais pela
indicada como responsável pelo consórcio ( indicar esta redação se aceita a participação
das empresas consorciadas).

j) - Em caso de participação de empresa em consórcio admitir-se-á para efeito de qualificação
técnica , o somatório dos quantitativos de cada consorciado para a comprovação das
exigências contidas nas alíneas “b” ,“c” ,”d”, “e”, e “f” deste item 7.1.3.
k) - Apresentação do Atestado de Visita que deve ser emitido pela Secretaria Municipal de
Saúde , através da Engenheira Thais Coelho de Almeida CREA/BA nº 46.662-2
, agendar a visita com antecedência 03 (três) dias uteis com o Eng. Fiscal da Secretaria
acima citada ate o terceiro dia antes da abertura dos Envelopes da Concorrência Publica
nº 005/2018 de 16 de janeiro de 2019 , em sendo Engenheiro da empresa proponente
devera apresentar documento comprobatório o vinculo empregatícios com a mesma (
exemplo : contrato de prestação de serviços , ART. de desempenho de função, CLT, e
ainda apresentação da Identificação junto ao Conselho da Classe etc.).
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7.1.4 –Para o comprovação da qualificação econômica financeira ( arts .31.32.e 33)
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, ou seja,
patrimônio líquido igual ou superior correspondente ao lote , vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Devidamente
assinado pelo contador e com o selo Conselho Regional de Contabilidade ( CRC) /ou Certidão
do Conselho de Quitação com a entidade de classe , e registrado junto a Junta Comercial
(JUCEB ) .O índice aqui admitido será o IGPM – Índice Geral de Preços Médios, publicados
pela Fundação Getúlio Vargas. Deverá também possuir os seguintes índices mínimos aferidos
nas condições acima.
ILG -ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  1,00
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

.

ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE :  1,00
ILC = Ativo Circulante .
Passivo Circulante
GEG- GRAU DE ENDIVIDAMENTO  0,48
GEG = Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo
Ativo Total
b) Certidão negativa de pedido de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da data da
abertura do certame, se outro prazo não constar do documento .
c) Comprovação de patrimônio liquido mínimo correspondente a 10 % do valor
estabelecido no item 11.1 , correspondentes ao lote .
d) Em caso de participação de empresas em consórcio , o documento exigido na alíneas “c”
deste item 7.1.4, deverá ser apresentado por parte de cada consorciado .
e) Em caso de participação de empresas em consórcio admitir-se-á para efeito de qualificação
econômica-financeira, o somatório dos valores de cada consorciada, na proporção de sua
respectiva participação, para a comprovação das exigência contidas nas alíneas “a” , “b”,
“d” , e “e” deste item 7.1.4.
7.2 – A retirada do Certificado de Registro Cadastral com no mínimo 05 (cinco) dias de
antecedência da data de abertura da licitação , substituirá a apresentação dos documentos
referentes à comprovação de Habilitação Jurídica , exceto os exigidos nas alíneas “d” e “ e”
do item 7.1.1 , e dos documentos enumerados no inciso I e II do art. 29 da Lei n° 8.666/93.
7.3 – Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor
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na qualidade de membro da Comissão Permanente de Licitação, mediante conferência da
cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa .
7.3 .1– A não apresentação de documentos que para sua autenticidade, eficácia e validade devem
ser verificados on-line pela Administração via internet, deste que atendidas as disposições
constantes em atos normativos específicos , inviabilizará a desabilitação do proponente
motivada na ausência de apresentação nas formas previstas no item 7.2.
7.4 – Da garantia para o contrato conforme o art. 56 , da Lei 8.666/93 .
7.4.1 – A Contratada optar por uma das modalidades de garantia abaixo relacionada para
garantira do contrato :
I - caução em dinheiro; deposito conta caução comprovação ate dois dias antes da
assinatura do contrato no expediente da Prefeitura.
II - seguro-garantia;
III - fiança bancária ou carta de credito irrevogável, emitidas por entidades financeiras
localizadas no Brasil ou estrangeiro, desde que aceitáveis pelo contratante. A garantia terá
validade de no mínimo 06 (seis ) meses .

8 - Proposta de Preço;(art. 40 , VI)
8.1 – A proposta de preço – Envelope B - devidamente assinada pelo proponente ou seu
representante legal, redigida em português, de forma clara , sem emendas , rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores , quantitativos e prazos, deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter :
a) – Cronograma físico-financeiro , contendo as etapas de execução ( modelo constante no
Anexo VII) , levando-se em consideração o prazo máximo de execução dos serviços que será
de 06 (seis ) meses . A ordem de serviços será liberada por obra conforme a execução da obra
em sequencia da carta proposta e contrato.
b) - Orçamento discriminado de preços unitários , bem como seus totais e somatório ( modelo
constante no Anexo VII) de acordo com o orçamento básico em planilhas de quantitativos e
preços unitários constante no Anexo IX .
c) - Preço Por Lote da obra , expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir
todas as despesas com encargos fiscais , trabalhistas , previdenciários e comerciais , bem como
despesas com matérias novos e de primeira qualidade, mão-de-obra, transporte ,ferramentas,
equipamentos , taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o
objeto do presente certame.
d) - O prazo de validade comercial da proposta que será contado a partir da data de entrega da
proposta de 60 (sessenta) dias. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á
o dia do vencimento.
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9.0 - Procedimento ( art. 43)
9.1 – Serão abertos os envelopes A , contendo a documentação relativos à habilitação dos
proponentes e procedida a sua apreciação .
9.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos
exigidos no item 7 deste edital.
9.3 – Os envelopes B , contendo a proposta de preço , serão devolvidos fechados aos
proponentes considerados inabilitados , deste que não tenha havido recurso ou após a sua
denegação .
9.4 - Serão abertos os envelopes B , contendo a proposta de preço dos proponentes
habilitados , desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa , ou após o julgamento dos recursos interpostos.
9.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8
deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
9.6 – Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 10 deste
edital.
9.6.1 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.
9.6.2 - Para efeito do disposto no subitem 9.4 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º
123, de 14/12/2006 e lei 147/2014 ), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) 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.
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno
porte(EPP), na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 e lei
147/2014 , supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123, e
lei 147/2014 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.6.3 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.4, acima, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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9.6.4 - A condição prevista no subitem 9.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno porte.
10 – Critério de Julgamento (art. 40, VII, art. 44 e caput do art.45)
10.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as
propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o
proponente que apresentar o Menor Preço Unitário , respeitando o critério de aceitabilidade
dos preços, fixado no item 11.1 deste edital.
10.2 - Havendo empate dentre duas ou mais propostas a classificação se fará por sorteio, em
ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde que preliminarmente
observado o disposto nos incisos II e IV do § 2º do art. 3º da lei nº 8.666/93.
10.3 - Será desclassificada a proposta de preço que:
a) Ultrapassar o valor fixado no item 11.1 deste edital; (for superior . previsto no art. 23
,inciso I alínea “c” da Lei Federal nº 8.666/93.)
b) Deixar de cotar qualquer dos itens dos serviços;
c) Alterar quantidade constante na planilha;
d) Cotar valor global manifestamente inexeqüível, nos termos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do
inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93;
e) Não atender as exigências contidas no presente edital.
11 – Critério de Aceitabilidade de Preços (art. 40, X)
11.1 – Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os preços, global
for superior ao lavor individual de cada LOTE CONFORME QUADRO ABAIXO, e não
ORÇAMENTO RESUMO
LOTE

LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOCALIDADE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DO TERRENO

RIO DE PEDRAS

ZONA RURAL

VAU DO TEIÚ

ZONA RURAL

BARROCÃO DE BAIXO

ZONA RURAL

COMUNIDADE KM 30

ZONA RURAL

PROJETO

TIPO 1
TIPO 1
TIPO 1

VALOR ORÇADO
R$ 507.714,35
R$ 507.714,35

R$
1.015.428,70

R$ 507.714,35

R$ 507.714,35

R$ 507.714,35

R$
1.015.428,70

COMUNIDADE CERRADÃO

ZONA RURAL

LOTEAMENTO BOA SORTE

01.00.006.2519.000

LOTEAMENTO SERRA DO
MIMO

01.00.005.4684.001

BAIRRO MORADA DA LU A

01.00.001.8139.001

R$ 753.887,95

BAIRRO SÃO PEDRO

02.00.003.3208.001

R$ 753.887,95

CONJUNTO HABITACIONAL
BARREIRAS I
SETOR CIDADE NOVA 4ª
ETAPA

02.00.003.5478.001
01.50.400.1915.001

VALOR DO
LOTE

R$ 507.714,35

R$

R$ 753.887,95
TIPO 2

TIPO 2

R$ 753.887,95

R$ 753.887,95

VALOR GLOBAL DA
LICITAÇÃO

R$
2.261.663,85

R$
2.261.663,85

R$ 753.887,95
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Ultrapassar ao valor global . previsto no art. 23 ,inciso I alínea “c” da Lei Federal nº
8.666/93.).
12 – Pagamento de Instalação e Mobilização (art.40, XIII)
12.1 – Os valores referentes às parcelas de instalação e mobilização para a execução dos serviços
não poderão ultrapassar , 1,5 % do preço global da proposta.
13 – Prazos (art.40, II)
13.1 - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da presente
licitação é de 06 (seis ) meses e será contado a partir da publicação do extrato contratual.
13.2 – Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Barreiras - Estado da Bahia,
convocará para assinar o termo de contrato em até 03 dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
13.3 – O Município de Barreiras – BA , poderá, quando o convocado não assinar o contrato
no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente
edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº
8.666/93.
13.4 - Os prazos de que tratam o item 13.1 poderão ser revistos nas hipóteses de forma da Lei
nº 8.666/93.
14 – Sanções Administrativas (art.40, III).
14.1 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra, será aplicada à
Contratada multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total da etapa em atraso, por dia
útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa em atraso.
14.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Barreiras – BA ,
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas no art.87 da Lei nº
8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá à 0,05 % sobre o valor total do
contrato, limitada a 10% do valor contratual.
15 – Critério de Reajuste (art. 40, XI);
15.1 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado.
16 - Medições e Considerações de Pagamento (art. 40, XIV);
16.1 – O Município de Barreiras – BA, juntamente com representante da Secretaria
Municipal de Saúde , especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato efetuará medições entre os dias 10 a 20 de cada mês, e analisará o avanço físico real
dos serviços e cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no
período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução.
Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP 47.803.914.
Fone: (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site: www.barreiras.ba.gov.ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Estado da Bahia

Medida e atestada a execução dos serviços, a Contratada entregará a correspondente nota fiscal
nos 05 (cinco) dias após, na Secretaria Municipal de Saúde , para a entrega da nota fiscais.
16.2 – Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e será
efetuado até 05 (cinco) dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição
previamente realizada pelo fiscal da obra.
16.3 – Para pagamento da nota fiscal referente à primeira medição será exigida a anexação da
Anotação de Responsabilidade Técnica ( ART) junto ao CREA , referente a execução da
Obra .
16.4 – Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação serão efetuados
à conta dos recursos da dotação orçamentária:
UNIDADE : 03.09.50 – Fundo Municipal da Saúde de Barreiras -FMSB
Projeto/Atividade: 1045 – Construção de Unidade de Saúde PSFs.
Elemento de Despesa: 44.90.51. –Obras e Instalações .
Fonte de Recursos : 02 – Receita e Transferência de Impostos – Saúde 25%
16.5 – A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total
conformidade com as especificações exigidas pela (nome da entidade constante ).
16.5.1 – A nota fiscal deverá ser protocolada em três vias, na Secretaria Responsável, conforme
artigo 31 da Lei Federal n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.711/98, regulamentada pela
Ordem de Serviço de INSS/DAF n° 209/99, e demais determinações do INSS referentes à
retenção de 11% (onze por centos) do valor bruto da Nota Fiscal, a título de indenização
compensável das contribuições previdenciárias devidas pela contratada, referente ao contrato ; e
visada pelo servidor designado. (no caso de prestação de serviços).
16.5.1.2 – A nota fiscal deverá ser acompanhada de documentação comprobatória de
regularidade perante o INSS, constituída de:
I. Cópia autenticada da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social, específicas deste contrato, com preenchimento dos campos 15
e 16 com nome do ( nome da entidade constante), tomador dos serviços referentes à presente
contratação;
II. Cópia autenticada da Guia da Previdência Social;
III. Comprovante de entrega ao INSS e quitação das guias indicadas nos incisos I e II supra,
conforme determinação do INSS.
16.5.2 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação das
penalidades.
16.5.3 - A contatada devera apresentar a matricula da CEI da obra junto ao INSS no inicio das
atividades de acordo com a Instrução Normativa nº 971 de 13.11.2009 –RFB.
16-1 – Subcontratação, (art. 40, XVII, art. 72 e art.78, VI);
Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP 47.803.914.
Fone: (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site: www.barreiras.ba.gov.ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Estado da Bahia

16.1.1 - A Contratada, para a execução do contrato poderá subcontratar parte da obra, até o
limite de 60% ( sessenta por cento) , sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais.
17 – Fiscalização (art. 40, XVII e art. 67);
17.1 - A fiscalização do contrato será efetuada pela Fiscalização da Secretaria Municipal de
Saúde
, através da Engenheira Thais Coelho de Almeida
CREA/BA nº 46.662-2
, nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/93.
17.2 – A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Saúde , no
local dos serviços, para representá-la na execução do contrato.
17.3 - A fiscalização terá poderes para:
a)
aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados;
b)
aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;
c)
aprovar e/ou desaprovar os equipamento utilizados para execução dos Serviços,
colocados no canteiro de serviços, quanto ás medidas de segurança necessárias;
d)
exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança
do Trabalho, especialmente quanto a utilização correta de equipamentos de proteção individual
(EPI);
e)
alterar parte do projeto executivo e /ou especificações técnicas, sempre que esta medida
apresentar-se como comprovadamente necessária a execução da serviços;
f)
exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a
Contratada, inclusive empregados de eventuais sub- empreiteiros que, a critério da fiscalização,
comprometam o bom andamento dos serviços ou se recusem ao uso dos equipamentos de
segurança e obediência as normas de segurança coletiva ou individual, conforme prescrito em lei
especial;
18 - Recebimento do objeto (art. 40, XVI);
18.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art.73, inciso I, alíneas “a”
e “b” e art. 76 da Lei n° 8.666/93.
18.2 – Executado, o objeto do contrato, a Contratada responderá pela solidez e segurança da obra
durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no art. 618 e seu parágrafo
único do Código Civil Brasileiro.
18.3 – Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa
execução do objeto do contrato correrá por conta da Contratada.
18.4 - Executado o contrato a Contratada deverá deixar o local dos serviços e suas adjacências
em perfeito estado e em condições de utilização imediata.
19 – Recursos ( art. 40 , XV);
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19.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recursos , nos temos do art.
109 da Lei nº 8.666/93 , o qual será recebido e processado no temos ali estabelecidos em
original e no físico no Protocolo da Prefeitura Municipal de Barreiras ate as 12:00hs
20 – Anexos do Edital (art. 40, § 2°);
20.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos:
a)
Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento;
b)
Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade;
c)
Anexo III – Modelo de Declaração de Renúncia;
d)
Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal;
e)
Anexo V_A_B_C – Modelo de Declaração de Obrigações;
f)
Anexo VI – Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação;
g)
Anexo VII – Modelo de Proposta Comercial;
h)
Anexo VIII – Memorial Descritivo e Especificações Gerais dos Serviços, Projeto Básico
e Executivo; (Ver Anexo XII)
i)
Anexo IX – Orçamento Básico em Planilhas de Quantitativos e Preços Unitários;
j)
Anexo X – Minuta de Contrato.
k)
Anexo XI – Modelo do Atestado de Visita
l)
Anexo XII – Projeto Básico - Plantas , Localização , Situação , Baixa e Detalhes .
m)
Anexo XIII – Modelo da Declaração do Índice de Liquidez.
n)
Anexo XIV – Modelo da Declaração de Conhecimento de Enquadramento
o)
Anexo XV – Modelo de Fiança Bancaria
p)
Anexo XVI – Modelo de Seguro Garantia
21 – Disposições Gerais (art. 40, VIII)
21.1 – Esclarecimentos relativos à presente licitação somente serão prestados quando solicitados
formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Setor de Licitação (Comissão
Permanente de Licitação) situada a Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Loteamento Aratu,
Barreiras /BA CEP 47.803.914. Fone: (77) 3614-7100 DAS 08:00 AS 12:00 HS
Barreiras –BA – 10 de dezembro de 2018.

Jose Carlos Amâncio Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço

Edital de Licitação na Modalidade Concorrência Publica nº ____/2018

Anexo I
( Apresentação Optativa)
A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamento o ( a) Sr ( a)_____________________________,
portador (a)
da Cédula
de Identidade nº _____________________SSP-____ emitida em
_________/_______/_______, e CPF sob. nº________________, a participar em todas as fases do
procedimento licitatório , sob a modalidade Concorrência Publica , instaurada por esse( a)
___________________________.( órgão ou entidade licitante)
Na
qualidade
de
representante
legal
da
Empresa
_______________________________, outorga-se ao( à) acima credenciado (a), entre outros poderes ,
o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.
______________________, em ____de __________de _________

( Assinatura do representante legal da empresa proponente)

Bater o Carimbo do CNPJ
Envelope C
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Anexo II

A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

MODELO DA DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito , na qualidade de proponente do procedimentos
licitatório, sob a modalidade Concorrência Publica , instaurado por essa Prefeitura Municipal, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público , em qualquer de suas
esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
________________/BA, em ____/_____/2018
Assinatura do Representante Lega
Bater o Carimbo do CNPJ

Envelope A
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Anexo III

A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA --- Optativa

A proponente abaixo assinada, participante da licitação na Modalidade de Concorrência
Publica , por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº
8.666/93, de 21 de julho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da
decisão da Comissão Permanente de Licitação , que julgou os documentos de Habilitação ,
renunciando, expressamente , ao direito de recursos da fase habilitatória e ao respectivo prazo e
concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes
de proposta de preço dos proponentes habilitados.

_________________em ____de________________ de 2018
(Assinatura do representante legal da proponente)

Bater o Carimbo do CNPJ
Envelope C
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Anexo IV

(apresentação obrigatória)
A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII AO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de Concorrência
Publica , por seu representante credenciando, Declara , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 , de 27 de outubro de 1999 , na
forma e sob as penas imposta pela Lei nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993 e demais legislação
pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno , perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos .

(

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos , na condição de menor aprendiz
). Sim ou/Não
( Observação em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima).
__________ –BA .

/

/2018.

(Assinatura do representante legal da proponente)

Bater o Carimbo do CNPJ
Envelope A
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço

Edital de Licitação na Modalidade Concorrência Publica nº ______/2018

Anexo V _A

(apresentação obrigatória)

A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento
licitatório, sob a modalidade de Concorrência Publica , instaurado por esse(a)_________(órgão ou
entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto:
a)
Manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o
Engenheiro Civil, Senhor ____________, inscrito junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA sob nº _________.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_______, em ____ de _________ de 2018

(Assinatura do representante legal da proponente)

Bater o Carimbo do CNPJ
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço

Edital de Licitação na Modalidade Concorrência Publica nº _____/2018
Anexo V _B

(apresentação obrigatória)
A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento
licitatório, sob a modalidade de Concorrência Publica , instaurado por esse(a)_________(órgão ou
entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto:

a) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_______, em ____ de _________ de 2018.

(Assinatura do representante legal da proponente)

Bater o Carimbo do CNPJ
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço

Edital de Licitação na Modalidade Concorrência Publica nº _____/2018

Anexo V _C
(apresentação obrigatória)

A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento
licitatório, sob a modalidade de Concorrência Publica , instaurado por esse(a)_________(órgão ou
entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto:
a)

Disporemos dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_______, em ____ de _________ de 2018.

(Assinatura do representante legal da proponente)

Bater o Carimbo do CNPJ

Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP 47.803.914.
Fone: (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site: www.barreiras.ba.gov.ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Estado da Bahia

Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço

Edital de Licitação na Modalidade Concorrência Publica nº _____/2018

Anexo VI

(apresentação obrigatória)

A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

MODELO DE DECLARACAO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À
DOCUMENTACÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob
a modalidade de Concorrência Publica , instaurado por esse(a) _________ (órgão ou entidade
licitante), que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e
condições locais para o cumprimento das obrigações objetos da licitação.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________, em ____ de __________ de 2018

(Assinatura do representante legal da proponente)

Bater o Carimbo do CNPJ
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço

Anexo VII

(apresentação obrigatória)
A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Edital de Licitação na Modalidade de Concorrência Publica nº _____/2018
A empresa ___________________ , estabelecida à __________________, nº _________,
Cidade,______________Estado_____________, CNPJ sob nº ____________________, apresenta a
sua proposta comercial relativa a licitação modalidade Concorrência Publica nº ____/2018, para a
contratação de empresa no ramo de construção civil na execução de obra em Construção de 11 (onze )
PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA na sede e zona rural no município de Barreiras – Bahia ,
conforme edital de licitação e seus anexos , nas condições :
a) Cronograma físico-financeiro : 06 ( seis ) meses
b) Orçamento descriminado em preços unitários conforme planilha, bem como seus totais
e somatórios.
c) Valor do lote (s) nº
R$
( _______ ).

A Proposta tem prazo de validade de sessenta dias , a contar da data da entrega da
presente.

____________em ____ de _________de 2018.
(Assinatura do representante legal da proponente)

Bater o Carimbo do CNPJ
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° ___/___ (NÚMERO/ ANO)
Processo Administrativo nº 1521/2018
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
BARREIRAS E A EMPRESA _________.
Pelo presente Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, celebrado entre o MUNICIPIO DE
BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914,
Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP 47.803.914 , inscrito no CNPJ sob o nº 13.654.405/0001-95,
neste ato representada por seu Prefeito, Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho , Brasileiro, Casado,
Engenheiro Civil , CPF/ MF nº 176.219.505-44, portador da carteira de identidade nº 2.091.375 / SSPBA, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, a seguir
denominada CONTRTANTE, e a Empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, sita na
Rua __________, n° ___, Cidade ___________, Estado __________, inscrita no CNPJ sob n°
________, neste ato representada por seu (ua) diretor(a), Senhor (a) _________ (ou representante
legal), a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos
termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como
pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de Concorrência Publica nº _____/2018,
Processo Administrativo nº 1521/2018, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de ____
de ______ de 2018 , e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
Cláusula Primeira – Objeto (art. 55, I e XI)
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa no ramo de construção civil na execução
de obra em Construção de 11 (onze ) PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA na sede e zona rural
no município de Barreiras – Bahia , de acordo especificações gerais em planilha.
Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de licitação na
modalidade de Concorrência Publica nº _____/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.
Cláusula Segunda – Regime de Execução (art. 55, II)
A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de
Empreitada por Preço Unitário .
Cláusula Terceira – Valor Contratual (art. 55, III)
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor
Total do Lote (s) da Obra R$______________ (em moeda corrente nacional), conforme cronograma
físico-financeiro constante na proposta.
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Cláusula Quarta – Condições de Pagamento (art. 55, III)
Parágrafo Primeiro – O município de Barreiras – BA juntamente com representante da
Secretaria Municipal de Saúde , especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato efetuará medições entre os dias 10 a 20 de cada mês, e analisará o avanço físico real dos
serviços e cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período da
medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução. Medida e atestada a
execução dos serviços, e Contratada entregará a correspondente nota fiscal no 05 (quinto ) dia após , na
Secretaria Municipal de Saúde para a entrega da nota fiscais .
Parágrafo Segundo – Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físicofinanceiro, e serão efetuados até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição
previamente realizada pelo fiscal da obra.
Parágrafo Terceiro – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução
de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,05 % por dia
útil de atraso, limitada a 2% da parcela em atraso, a título de compensação e penalização.
Parágrafo Quarto – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente
aplicável à obrigações adimplidas, a CONTRATANTE fará jus a desconto na mesma proporção
prevista no parágrafo anterior.
Parágrafo Quinto – A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato
estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela (nome da entidade constante ).
Parágrafo Sexto – A nota fiscal deverá ser protocolada em três vias, na Secretaria Responsável,
conforme artigo 31 da Lei Federal n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.711/98, regulamentada
pela Ordem de Serviço de INSS/DAF n° 209/99, e demais determinações do INSS referentes à
retenção de 11% (onze por centos) do valor bruto da Nota Fiscal, a título de indenização compensável
das contribuições previdenciárias devidas pela contratada, referente ao contrato ; e visada pelo servidor
designado. (no caso de prestação de serviços).
Paragrafo Sétimo – A nota fiscal deverá ser acompanhada de documentação comprobatória de
regularidade perante o INSS, constituída de:
I. Cópia autenticada da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social, específicas deste contrato, com preenchimento dos campos 15 e 16
com nome do ( nome da entidade constante), tomador dos serviços referentes à presente contratação;
II. Cópia autenticada da Guia da Previdência Social;
III. Comprovante de entrega ao INSS e quitação das guias indicadas nos incisos I e II supra,
conforme determinação do INSS.
Paragrafo Oitavo – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação das
penalidades.
Paragrafo Novo - A contatada devera apresentar a matricula da CEI da obra junto ao INSS no
inicio das atividades de acordo com a Instrução Normativa nº 971 de 13.11.2009 –RFB.
Cláusula Quinta – Recurso Financeiro ( art, 55, V)
As despesas decorrentes do presente Contratos serão efetuadas à conta do seguinte recurso
financeiro da dotação orçamentária :
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UNIDADE : 03.09.50 – Fundo Municipal da Saúde de Barreiras -FMSB
Projeto/Atividade: 1045 – Construção de Unidade de Saúde PSFs.
Elemento de Despesa: 44.90.51. –Obras e Instalações .
Fonte de Recursos : 02 – Receita e Transferência de Impostos – Saúde 25%
Cláusula Sexta – Critério de Reajuste (art. 55, III)
O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado.
Cláusula Sétima – Prazos (art. 55, IV)
O prazo máximo para a execução do objeto do presente Contrato é de 06 (seis ) meses e será
contado a partir da publicação do extrato contratual.
Parágrafo Primeiro – O prazo máximo para o início da primeira etapa de execução da obra é
de 03 dias, e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução dos Serviços.
Parágrafo Segundo – O prazo máximo para conclusão e entrega do objeto do presente
Contrato é de 06 ( seis ) meses , e será contado a partir da publicação do extrato contratual.
Parágrafo Terceiro – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73,
inciso I, alíneas “a” e “b” e §§ 2º,3º e 4º e art. 76 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Quarto – O objeto contratual será recebido definitivamente, nos termos do art. 73,
I, alínea “b” após o decurso do prazo de observação ou vistoria que será de até 30 (trinta ) dias,
contados a partir de recebimento provisório.
Parágrafo Quinto – Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiros e segundos desta
Cláusula poderão ser prorrogado conforme a Lei nº 8.666/93.
Cláusula Oitava – Garantia da Obra (art. 618 e parágrafo único do Código Civil)
Executado o objeto contratual, a CONTRTADA responderá pela solidez e segurança da obra,
durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro.
Cláusula Nona – Direitos e Responsabilidades das Partes (art. 55, VII e XIII)
Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse
Contrato nas condições avençadas e da CONTRTADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo
convencionados.
Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado e,
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente Contrato;
c) manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) apresentar; sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;
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e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais tais como:
Uniformes indicando o nome da empresa ( ou empreiteiro) , botas , luvas, etc. ;
f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execução do
Contrato;
g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados;
h) responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRTANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato;
i) manter preposto, aceito pela CONTRTANTE, no local da obra;
Cláusula Décima – Sanções Administrativas (art.55, VII)
Parágrafo Primeiro – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma dos
serviços, será aplicada à CONTRATADA multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total em
atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa de atraso.
Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 0,05 % sobre o valor total do Contrato.
Cláusula Décima Primeira – Rescisão (art. 55, VII e IX)
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art.
78 nos termos dos arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77,da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Décima Segunda – Legislação Aplicável (art. 55, XII);
O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
Cláusula Décima Terceira – Duração (art. 55, IV e art. 57)
O presente Contrato terá prazo de duração de 06 ( seis ) meses , contados a partir da publicação
do extrato contratual, podendo ser prorrogado nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Décima Quarta – Casos Omissos (art. 55, XII)
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações e legislação
pertinente e dos princípios gerais do direito.
Cláusula Décima Quinta – Foro (art. 55, § 2º)
Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras – BA , para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente Contrato.
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 3 (três )
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

______, em ___de _____de 2018.
CONTRATA
CONTRATANTE
Testemunhas:
1(assinatura e nº do CPF)

2(assinatura e nº do CPF)
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ANEXO XI

MODELO - ATESTADO DE VISITA

Atestamos que a Empresa _________________ , pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº
........................ , situada A ........................./ Cidade Estado CEP , através de seu Eng.
.......................... , inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA sob nº ........................., visitou o local onde serão executados os serviços, objeto do Edital de
Licitação na Modalidade Concorrência Publica nº _____/2018.

Barreiras /BA – ------/-------/2018.

Engenheiro Municipal

Eng . ............................
CREA sob nº .......................
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ANEXO XII
Termo de Referencia

PLANTAS

MEMORIAS
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO)
ANEXO – XIV

A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Edital de Licitação na Modalidade de Concorrência Publica nº ____/2018
DECLARAÇÃO DANDO O CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/06 e lei 147/2014, declaramos:
(

) Que não possuímos a condições de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

(
) Que estamos enquadrados , na data designada para o inicio da sessão pública , na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
(
) Que estamos enquadrados , na data designada para inicio da sessão pública, na condições de
pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
( ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 e Lei 147/2014, haver restrição
na comprovação da nossa regularidade fiscal , a cuja regularização procedemos no prazo de 5 ( cinco)
dias uteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período , a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularidade
da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 , especialmente a definida no art. 81.

RAZÃO SOCIAL
Carimbo do CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA
OBS. Assinale com um ( X ) na opção de enquadramento
Envelope C
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ANEXO XIII

A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

.
MODELO DE DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa apresenta os seguintes
Índices de Qualificação Financeira:
a) ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  ..................
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo .
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
j.1.2) SOLVÊNCIA GERAL:  .......................
SG =
Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo

.

j.1.3) ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE :  .........................
ILC = Ativo Circulante .
Passivo Circulante
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração,
____________________________, ____de ________________de 2018.
(local) uf

(dia)

(mês)

(RAZÃO SOCIAL
Carimbo do CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA
Nome e Assinatura Contador CRC___
Envelope B
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Fone: (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site: www.barreiras.ba.gov.ba
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ANEXO XV
Papel Timbrado a Entidade
Concorrência Publica n.º _____/2018
MODELO DA GARANTIA DE PROPOSTA //CONTRATO
(FIANÇA BANCARIA)
[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancaria, ou providenciar outro seguro
aceitável pelo contraente].
CONSIDERANDO que [nome do CONCORRENTE] (doravante denominado “O CONCORRENTE”)
apresentou sua proposta datada de [data] para a execução das Obras [nome do Contrato especificando a obra,
os materiais e serviços a serem fornecidos e prestados] (doravante denominada “Licitação”);
SAIBAM TODOS; pelo presente que o [Nome do Banco] com sede em (doravante denominado “O Banco”)
está obrigado junto ao [nome do CONTRATANTE] (doravante denominado “CONTRATANTE”) PELO
VALOR DE [valor] por cujo pagamento o Banco, seus sucessores e prepostos comprometem-se perante o
CONTRATANTE.
Aos ______ dias de _______________de _______ .
Esta garantia poderá ser exigida pelo CONTRATANTE:

1) Se o CONCORRENTE retira sua proposta durante o prazo de validade; ou
2) Se o CONCORRENTE, tendo sido notificado da aceitação de sua proposta pelo CONTRATANTE
durante o prazo de validade da proposta:

a) Omitir-se na formalização ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com o Item “7.4” do Edital;
ou

b) Omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execução de acordo com o Item “7.4” do
Edital.
Comprometemo-nos a pagar ao CONTRATANTE o valor acima, no recebimento de sua primeira solicitação
por escrito, desobrigado o CONTRATANTE de apresentar justificativas para a solicitação, contanto que na
solicitação o CONTRATANTE especifique qual(is) condições acima indicadas se verificou e que o valor
reivindicado lhe é devido em face de tal ocorrência.
Esta garantia vigorará pelo prazo de até [quantidade] dias contados do prazo para apresentação das propostas
mencionando no Edital de Licitação. Poderão Vs. Sas. Solicitar prorrogação desta garantia por meio de
Notificação enviada ao CONCORRENTE e desde que haja concordância do Banco. Qualquer demanda
referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro do prazo acima mencionado.
DATA_______________ASSSINATURA DO BANCO________________________
TESTEMUNHAS_____________________CARIMBO________________________
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ANEXO XVI
Papel Timbrado a Entidade
Concorrência Publica n.º _____/2018
MODELO DA GARANTIA DE PROPOSTA //CONTRATO
( SEGURO - GARANTIA )

Seguro-Garantia n.º _________

Data: ____/___/___

Por este Seguro-Garantia nós ____________________________________ ( nome do proponente ) (
doravante denominado “ O Principal ”) como Principal e ______________________ ( nome da
Seguradora
),
autorizados
a
praticar
transações
comerciais
no
Brasil,
______________________________ declaramo-nos segura e firmemente comprometidos junto ao (
doravante denominado “O Contratante” ) como Beneficiário, pela soma de R$ _____________ (
_______________________________ ), pelo pagamento da qual a ser bem e verdadeiramente feito,
nós os ditos Principal e Seguradora, por este documento obrigamo-nos e aos nossos sucessores e
continuadores em conjunto e separadamente firmemente pelos termos presentes.
Considerando que o Principal apresentou uma Proposta por escrito ao Contratante datada de
_______________, objeto do Edital n.º _________________, ( doravante denominada “A Proposta” ).
Agora, consequentemente, as condições de execução desta obrigação são:
2) Se o Principal retira a sua Proposta durante o período de validade da mesma especificado na
Proposta; ou
3) Se o Principal, tendo sido notificado da aceitação da sua Proposta pelo Contratante durante o
período de validade da mesma:
b) Deixa de ou recusa-se a cumprir os termos do acordo, se solicitado para tal em consonância com
o Edital de Licitação n.º ______________.
c) Deixa de ou recusa-se a cumprir a fornecer a Caução de Garantia de Execução do contrato de
acordo com o Edital de Licitação n.º _______________ .
c) Deixa de ou recusa-se a assinar o contrato decorrente da licitação.
Contudo, desde que a Seguradora não venha ser:
a) responsável por uma importância maior que o limite da penalidade pela qual responde este
Seguro-Garantia, nem
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b) responsável por uma importância maior do que a diferença entre o montante da Proposta do
dito Principal e o montante da Proposta que é aceita pelo Contratante.
A seguradora lavrando este instrumento, por este meio, concorda que a sua obrigação vigorará até
e, inclusive, a data correspondente a (
) dias após a data estabelecida para apresentação da
Proposta, conforme está consignado no Edital de Licitação, ou conforme possa ser prorrogado pelo
Contratante, fato este cuja notificação a Seguradora dispensa.

Principal______________________________
Seguradora ____________________________
Assinatura _____________________________
Nome(s) e Título(s)______________________
Nome: ________________________________
Carimbo ______________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Barreiras/Ba
Cronograma Físico-Financeiro
OBJETO: POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ZONA RURAL( TIPO 1)

Item

Descrição

SINAPI - 07/2018 - BA
ORSE - 05/2018 - SE
Total Por Etapa
100,00%
2.940,37
100,00%
47.088,80
100,00%
45.753,52

25,00%

30 DIAS
100,00%
2.940,37
100,00%
47.088,80
50,00%
22.876,76

88,28% - Desonerada

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

180 DIAS

1

TAXAS E EMOLUMENTOS

2

CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS

3

INFRAESTRUTURA

4

SUPERESTRUTURA

5

ALVENARIA

6

COBERTURA

7

PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES

8

REVESTIMENTO

9

ESQUADRIAS

10

PINTURA

11

COMBATE A INCÊNDIOS

12

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

100,00%
26.709,31

10,00%
2.670,93

15,00%
4.006,40

15,00%
4.006,40

20,00%
5.341,86

20,00%
5.341,86

20,00%
5.341,86

13

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

100,00%
33.567,29

10,00%
3356,7

15,00%
5.035,09

20,00%
6.713,46

20,00%
6.713,46

20,00%
6.713,46

15,00%
5.035,09

14

DIVERSOS

10,00%
1032,6

50,00%
5.163,10

35,00%
3.614,17

15

LIMPEZA DA OBRA

12,31%
62.522,48
38,85
197.246,73

24,18%
122.760,59
63,03
320.007,32
R$ 406.210,69
R$ 101.503,66
R$ 507.714,35

25,95%
131.751,58
88,98
451.758,90

5,00%
516,31
100,00%
651,14
11,02%
55.955,44
100,00
507.714,35

100,00%
45.865,84
100,00%
50.563,32
100,00%
43.181,94
100,00%
49.947,33

50,00%
22.876,76
30,00%
13.759,75
20,00%
10.112,66

100,00%
73.632,54
100,00%
39.129,00
100,00%
35.326,27

40,00%
18.346,34
35,00%
15168,99

20,00%
14.726,51

30,00%
13.759,75
35,00%
17.697,16
50,00%
21.590,97
30,00%
14.984,20
35,00%
25.771,39
30,00%
11738,70

10,00%
5.056,33
50,00%
21.590,97
6,00%
2.996,84

10,00%
4.994,73

30,00%
22.089,8
50,00%
19.564,5
40,00%
14.130,51

10,00%
7.363,25
20,00%
1.956,45
60,00%
21.195,76

100,00%
3.031,49

100,00%
10.326,19
100,00%
651,14
Porcentagem Mensal
Custo Mensal
Porcentagem Acumulada
Custo Acumulado

100,00%
3.031,49

15,55%
78.933,59
15,55
78.933,59

10,99%
55.790,67
26,54
134.724,25
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Barreiras/Ba

Planilha Orçamentária
Descrição do Orçamento

B.D.I.

Encargos Sociais

Objeto : Construção Posto de Saúde da Família - Zona Rural ( Tipo 1)

25,00%

88,28% - Desonerada

Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Código

Banco

SF 005
SF 006
SF 007

Próprio
Próprio
Próprio

95634

SINAPI

95676

SINAPI

73992/001 SINAPI

2.4

93584

SINAPI

2.5

93212

SINAPI

2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.1.1
3.1.2

41598
SINAPI
74209/001 SINAPI
74220/001 SINAPI

73964/006 SINAPI
96522
SINAPI

3.1.3

96542

SINAPI

3.1.4

92418

SINAPI

Descrição

Und

TAXAS E EMOLUMENTOS
ART de execução de obra
un
Exame de Projeto
un
Solicitação de Habite-se
m²
CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ )
UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) –FORNECIMENTO UN
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
m²
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
m²
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, m²
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
UN
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
m²
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO m²
DE 2X
INFRAESTRUTURA
FUNDAÇÕES RASAS - ARRANQUE DOS PILARES, BALDRAMES E SAPATAS
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
m³
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.
m³
AF_06/2017
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
m²
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM m²
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

Quant.

Valor Unit Valor Unit com
BDI

Total

1,00
1,00
244,79

R$ 214,82
R$ 1.892,70
R$ 1,00

R$ 268,52
R$ 2.365,87
R$ 1,25

1,00

R$ 90,97

R$ 113,71

R$ 2.940,37
R$ 268,52
R$ 2.365,87
R$ 305,98
R$ 47.088,80
R$ 113,71

1,00

R$ 112,35

R$ 140,43

R$ 140,43

244,79

R$ 12,09

R$ 15,11

R$ 3.698,77

20,00

R$ 523,30

R$ 654,12

R$ 13.082,40

12,00

R$ 631,44

R$ 789,30

R$ 9.471,60

1,00
6,00
251,90

R$ 1.369,03
R$ 285,26
R$ 53,14

R$ 1.711,28
R$ 356,57
R$ 66,42

R$ 1.711,28
R$ 2.139,42
R$ 16.731,19

16,09
23,04

R$ 41,76
R$ 104,68

R$ 52,20
R$ 130,85

R$ 45.753,52
R$ 45.753,52
R$ 839,89
R$ 3.014,78

181,08

R$ 64,35

R$ 80,43

R$ 14.564,26

13,44

R$ 57,95

R$ 72,43

R$ 973,45

3.1.5

92775

SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

194,20

R$ 12,04

R$ 15,05

R$ 2.922,71

3.1.6

92778

SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

642,20

R$ 7,90

R$ 9,87

R$ 6.338,51

3.1.7

96544

SINAPI

KG

179,00

R$ 10,29

R$ 12,86

R$ 2.301,94

3.1.8

96545

SINAPI

KG

19,60

R$ 9,77

R$ 12,21

R$ 239,31

3.1.9

94962

SINAPI

m³

0,57

R$ 268,98

R$ 336,22

R$ 191,64

3.1.10

94965

SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
SUPERESTRUTURA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

m³

14,89

R$ 343,60

R$ 429,50

R$ 6.395,25

m³
m³

14,89
73,43

R$ 95,78
R$ 34,32

R$ 119,72
R$ 42,90

R$ 1.782,63
R$ 3.150,14

m²

281,39

R$ 8,64

R$ 10,80

KG

393,30

R$ 12,04

R$ 15,05

R$ 3.039,01
R$ 45.865,84
R$ 45.865,84
R$ 5.919,16

3.1.11
3.1.12

74157/004 SINAPI
94319
SINAPI

3.1.13
4
4.1
4.1.1

74106/001 SINAPI

92775

SINAPI

4.1.2

92778

SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.211,10

R$ 7,90

R$ 9,87

R$ 11.953,55

4.1.3

92418

SINAPI

m²

141,43

R$ 57,95

R$ 72,43

R$ 10.243,77

4.1.4

92873

SINAPI

m³

12,13

R$ 151,40

R$ 189,25

R$ 2.295,60

4.1.5

94965

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_12/2015
ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

m³

12,13

R$ 343,60

R$ 429,50

R$ 5.209,83

m²

8,17

R$ 63,17

R$ 78,96

R$ 645,10

m²

115,44

R$ 66,52

R$ 83,15

R$ 9.598,83

m²

602,29

R$ 59,58

R$ 74,47

R$ 50.563,32
R$ 44.852,53

M

26,00

R$ 57,74

R$ 72,17

R$ 1.876,42

4.1.6

74202/001 SINAPI

4.1.7

92265

SINAPI

5
5.1

87519

SINAPI

5.2

93187

SINAPI

5.3

93186

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

11,00

R$ 50,88

R$ 63,60

R$ 699,60

5.4

93188

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

6,00

R$ 50,29

R$ 62,86

R$ 377,16

5.5

93189

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

4,60

R$ 58,59

R$ 73,23

R$ 336,85

5.6

93196

SINAPI

M

11,00

R$ 48,40

R$ 60,50

R$ 665,50

5.7

93197

SINAPI

M

26,00

R$ 54,01

R$ 67,51

R$ 1.755,26

6
6.1

92540

SINAPI

m²

331,88

R$ 65,20

R$ 81,50

R$ 43.181,94
R$ 27.048,22

6.2

94445

SINAPI

m²

331,88

R$ 24,86

R$ 31,07

R$ 10.311,51

6.3

94221

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016
COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M

29,61

R$ 16,27

R$ 20,33

R$ 601,97

6.4

94230

SINAPI

7
7.1

87263

SINAPI

7.2

94438

SINAPI

7.3

95241

7.4
7.5

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS,
BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016
PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M

59,22

R$ 70,52

R$ 88,15

R$ 5.220,24

m²

216,02

R$ 93,00

R$ 116,25

R$ 49.947,33
R$ 25.112,32

m²

216,02

R$ 34,78

R$ 43,47

R$ 9.390,38

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m²

216,02

R$ 21,28

R$ 26,60

R$ 5.746,13

98689
88650

SINAPI
SINAPI

M
M

10,60
181,29

R$ 67,56
R$ 10,11

R$ 84,45
R$ 12,63

R$ 895,17
R$ 2.289,69

7.6

94991

SINAPI

m³

12,67

R$ 411,28

R$ 514,10

R$ 6.513,64

8
8.1

87879

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60CM. AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

1.259,26

R$ 3,08

R$ 3,85

R$ 73.632,54
R$ 4.848,15

8.2

87529

SINAPI

m²

909,30

R$ 28,93

R$ 36,16

R$ 32.880,28

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

8.3

87535

SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

349,96

R$ 25,21

R$ 31,51

R$ 11.027,23

8.4

89170

SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

m²

349,96

R$ 39,06

R$ 48,82

R$ 17.085,04

8.5
9
9.1
9.1.1

96113

SINAPI

m²

216,02

R$ 28,86

R$ 36,07

91328

SINAPI

UN

1,00

R$ 563,42

R$ 704,27

R$ 7.791,84
R$ 39.129,00
R$ 27.171,71
R$ 704,27

9.1.2

91325

SINAPI

UN

1,00

R$ 504,29

R$ 630,36

R$ 630,36

9.1.3

91320

SINAPI

UN

9,00

R$ 585,99

R$ 732,48

R$ 6.592,32

9.1.4

91321

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
ESQUADRIAS
PORTAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,
FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
JANELAS E VIDROS
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
PINTURA
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_11/2016
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

UN

16,00

R$ 615,59

R$ 769,48

R$ 12.311,68

UN

1,00

R$ 861,76

R$ 1.077,20

R$ 1.077,20

m²

10,58

R$ 312,45

R$ 390,56

R$ 4.132,12

m²

2,88

R$ 478,83

R$ 598,53

R$ 1.723,76

m²

28,80

R$ 140,41

R$ 175,51

R$ 11.957,29
R$ 5.054,68

m²
M

21,66
37,00

R$ 145,31
R$ 64,19

R$ 181,63
R$ 80,23

R$ 3.934,10
R$ 2.968,51

m²
m²

909,30
909,30

R$ 10,48
R$ 10,86

R$ 13,10
R$ 13,57

R$ 35.326,27
R$ 11.911,83
R$ 12.339,20

m²

111,18

R$ 20,97

R$ 26,21

R$ 2.914,02

m²
m²

216,02
216,02

R$ 19,46
R$ 10,77

R$ 24,32
R$ 13,46

R$ 5.253,60
R$ 2.907,62

9.1.5

73910/009 SINAPI

9.1.6

68050

SINAPI

9.1.7

91338

SINAPI

9.2
9.2.1

94582

SINAPI

9.2.2
9.2.3

72117
84088

SINAPI
SINAPI

10
10.1
10.2

88497
95626

SINAPI
SINAPI

10.3
10.4
10.5

74065/001 SINAPI
88496
88488

SINAPI
SINAPI

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

11
11.1
11.1.1
11.2
11.2.1
11.2.2

83635

SINAPI

10765
11866

ORSE
ORSE

11.3
11.3.1

00037556

SINAPI

11.3.2

00037559

SINAPI

12
12.1
12.1.1
12.1.2

88503
94783

SINAPI
SINAPI

12.1.3

94703

SINAPI

12.1.4

89376

SINAPI

12.1.5

89538

SINAPI

12.1.6

89365

SINAPI

12.1.7

89360

SINAPI

12.1.8

89364

SINAPI

12.1.9

94677

SINAPI

12.1.10

90373

SINAPI

12.1.11

89366

SINAPI

12.1.12

89381

SINAPI

COMBATE A INCÊNDIOS
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h,
modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X
20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
TUBOS E CONEXÕES
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

4,00

R$ 196,90

R$ 246,12

un
un

22,00
3,00

R$ 32,45
R$ 173,36

R$ 40,56
R$ 216,70

R$ 3.031,49
R$ 984,48
R$ 984,48
R$ 1.542,42
R$ 892,32
R$ 650,10

UN

4,00

R$ 20,24

R$ 25,30

R$ 504,59
R$ 101,20

UN

13,00

R$ 24,83

R$ 31,03

R$ 403,39

UN
UN

2,00
4,00

R$ 632,51
R$ 16,08

R$ 790,63
R$ 20,10

R$ 26.709,31
R$ 5.230,27
R$ 1.581,26
R$ 80,40

UN

2,00

R$ 19,04

R$ 23,80

R$ 47,60

UN

4,00

R$ 4,39

R$ 5,48

R$ 21,92

UN

18,00

R$ 2,94

R$ 3,67

R$ 66,06

UN

3,00

R$ 8,15

R$ 10,18

R$ 30,54

UN

12,00

R$ 6,99

R$ 8,73

R$ 104,76

UN

21,00

R$ 8,67

R$ 10,83

R$ 227,43

UN

10,00

R$ 17,52

R$ 21,90

R$ 219,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL
UN
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4”INSTALADO EM RAMAL
UN
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

15,00

R$ 10,66

R$ 13,32

R$ 199,80

11,00

R$ 11,54

R$ 14,42

R$ 158,62

2,00

R$ 8,91

R$ 11,13

R$ 22,26

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

12.1.13

94489

SINAPI

12.1.14

94491

SINAPI

12.1.15

89352

SINAPI

12.1.16

89353

SINAPI

12.1.17

89351

SINAPI

12.1.18
12.1.19

1170
89394

ORSE
SINAPI

12.1.20

89396

SINAPI

12.1.21

89395

SINAPI

12.1.22

89401

SINAPI

12.1.23

89356

SINAPI

12.1.24

94650

SINAPI

12.2
12.2.1

95472

SINAPI

12.2.2

72739

SINAPI

12.2.3

86902

SINAPI

12.2.4

9535

SINAPI

12.2.5

93441

SINAPI

12.2.6

86875

SINAPI

12.2.7

95544

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014
Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
ACESSÓRIOS LOUÇAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2016
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM
ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULARFORNEC. E INSTAL. AF_12/2013
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE –FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN

2,00

R$ 11,47

R$ 14,33

R$ 28,66

UN

3,00

R$ 28,00

R$ 35,00

R$ 105,00

UN

1,00

R$ 31,93

R$ 39,91

R$ 39,91

UN

10,00

R$ 33,28

R$ 41,60

R$ 416,00

UN

3,00

R$ 28,13

R$ 35,16

R$ 105,48

un
UN

1,00
2,00

R$ 15,72
R$ 13,92

R$ 19,65
R$ 17,40

R$ 19,65
R$ 34,80

UN

2,00

R$ 15,81

R$ 19,76

R$ 39,52

UN

1,00

R$ 9,26

R$ 11,57

R$ 11,57

M

25,12

R$ 5,65

R$ 7,06

R$ 177,34

M

62,23

R$ 16,15

R$ 20,18

R$ 1.255,80

M

12,23

R$ 15,50

R$ 19,37

R$ 236,89

UN

1,00

R$ 648,24

R$ 810,30

R$ 11.341,14
R$ 810,30

UN

6,00

R$ 446,67

R$ 558,33

R$ 3.349,98

UN

12,00

R$ 199,16

R$ 248,95

R$ 2.987,40

UN

3,00

R$ 57,63

R$ 72,03

R$ 216,09

UN

3,00

R$ 694,70

R$ 868,37

R$ 2.605,11

UN

2,00

R$ 310,25

R$ 387,81

R$ 775,62

UN

8,00

R$ 23,00

R$ 28,75

R$ 230,00

12.2.8

88571

SINAPI

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE AR CONDICIONADO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

8,00

R$ 36,67

R$ 45,83

R$ 366,64

12.3
12.3.1

89800

SINAPI

M

80,00

R$ 14,90

R$ 18,62

R$ 10.137,90
R$ 1.489,60

12.3.2

89798

SINAPI

M

12,00

R$ 7,21

R$ 9,01

R$ 108,12

12.3.3

89711

SINAPI

M

10,00

R$ 13,69

R$ 17,11

R$ 171,10

12.3.4

89724

SINAPI

UN

16,00

R$ 5,93

R$ 7,41

R$ 118,56

12.3.5

89801

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN

24,00

R$ 4,53

R$ 5,66

R$ 135,84

12.3.6

89809

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN

16,00

R$ 12,89

R$ 16,11

R$ 257,76

12.3.7

89851

SINAPI

UN

4,00

R$ 17,21

R$ 21,51

R$ 86,04

12.3.8

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

4,00

R$ 6,70

R$ 8,37

R$ 33,48

12.3.9

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

4,00

R$ 8,28

R$ 10,35

R$ 41,40

12.3.10

89833

SINAPI

UN

4,00

R$ 22,30

R$ 27,87

R$ 111,48

12.3.11

89796

SINAPI

UN

4,00

R$ 28,34

R$ 35,42

R$ 141,68

12.3.12

89784

SINAPI

UN

4,00

R$ 13,78

R$ 17,22

R$ 68,88

12.3.13

89692

SINAPI

UN

4,00

R$ 44,60

R$ 55,75

R$ 223,00

12.3.14

89709

SINAPI

UN

4,00

R$ 8,48

R$ 10,60

R$ 42,40

12.3.15

89491

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1”X 1.1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

8,00

R$ 44,37

R$ 55,46

R$ 443,68

UN

4,00

R$ 160,69

R$ 200,86

R$ 803,44

UN
UN

8,00
8,00

R$ 339,28
R$ 8,03

R$ 424,10
R$ 10,03

R$ 3.392,80
R$ 80,24

12.3.16
12.3.17
12.3.18

74051/002 SINAPI
72289
86883

SINAPI
SINAPI

12.3.19

73658

SINAPI

13
13.1

92984

SINAPI

13.2

91927

SINAPI

13.3

92985

SINAPI

13.4

91929

SINAPI

13.5

91935

SINAPI

13.6

9540

SINAPI

13.7

91925

SINAPI

13.8

91925

SINAPI

13.9

91935

SINAPI

13.10

91846

SINAPI

13.11

91834

SINAPI

13.12
13.13
13.14

83387
83386
93128

SINAPI
SINAPI
SINAPI

13.15

93141

SINAPI

13.16

74131/001 SINAPI

13.17

93137

SINAPI

13.18

97592

SINAPI

13.19

93653

SINAPI

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE
PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

R$ 477,68

R$ 597,10

R$ 2.388,40

M

45,25

R$ 14,45

R$ 18,06

R$ 33.567,29
R$ 817,21

M

450,23

R$ 3,03

R$ 3,78

R$ 1.701,86

M

19,90

R$ 18,85

R$ 23,56

R$ 468,84

M

84,23

R$ 4,23

R$ 5,28

R$ 444,73

M

35,23

R$ 13,49

R$ 16,86

R$ 593,97

UN

1,00

R$ 918,27

R$ 1.147,83

R$ 1.147,83

M

550,30

R$ 2,28

R$ 2,85

R$ 1.568,35

M

753,00

R$ 2,28

R$ 2,85

R$ 2.146,05

M

38,30

R$ 13,49

R$ 16,86

R$ 645,73

M

200,00

R$ 6,41

R$ 8,01

R$ 1.602,00

M

600,00

R$ 6,15

R$ 7,68

R$ 4.608,00

UN
UN
UN

150,00
50,00
24,00

R$ 6,86
R$ 8,35
R$ 103,85

R$ 8,57
R$ 10,43
R$ 129,81

R$ 1.285,50
R$ 521,50
R$ 3.115,44

UN

40,00

R$ 123,89

R$ 154,86

R$ 6.194,40

UN

2,00

R$ 51,68

R$ 64,60

R$ 129,20

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_01/2016
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

UN

24,00

R$ 122,30

R$ 152,87

R$ 3.668,88

UN

20,00

R$ 74,89

R$ 93,61

R$ 1.872,20

UN

6,00

R$ 10,26

R$ 12,82

R$ 76,92

13.20

93655

SINAPI

13.21

93665

SINAPI

13.22

93664

SINAPI

13.23
14
14.1

96986

SINAPI

3452

ORSE

14.2
15
15.1

73932/001 SINAPI
9537

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
DIVERSOS
Alambrado com tela soldada galvanizada fio 3mm, h=2,0m, abertura 15x5cm, Gerdau ou similar, fixada
em mourão de aço 1 1/2" x 1/8", a cada 2m
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA

UN

4,00

R$ 11,50

R$ 14,37

R$ 57,48

UN

4,00

R$ 59,52

R$ 74,40

R$ 297,60

UN

4,00

R$ 57,02

R$ 71,27

R$ 285,08

UN

4,00

R$ 63,71

R$ 79,63

m

50,00

R$ 144,05

R$ 180,06

R$ 318,52
R$ 10.326,19
R$ 9.003,00

m²

3,98

R$ 265,97

R$ 332,46

m²

244,79

R$ 2,13

R$ 2,66

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Barreiras , 19 de outubro de 2018.

_______________________________________________________________
ENGº CIVIL WECSLEI DUARTE DE SOUZA

R$ 1.323,19
R$ 651,14
R$ 651,14
R$ 406.210,69
R$ 101.503,66
R$ 507.714,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Barreiras/Ba
Cronograma Físico-Financeiro
OBJETO: POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ZONA URBANA
TIPO 2)

(

SINAPI - 10/2018 - BA
ORSE - 05/2018 - SE

BDI : 25,00%

88,28% - Desonerada

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item

Discriminação

1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS
2.0 CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS
3.0 INFRAESTRUTURA
4.0 SUPERESTRUTURA
5.0 ALVENARIAS
6.0 COBERTURA
7.0 PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES
8.0 REVESTIMENTO
9.0 ESQUADRIAS
10.0 PINTURA
11.0 COMBATE A INCÊNDIO
12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.0 DIVERSOS
15.0 LIMPEZA DA OBRA
TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

Peso (%)

Valor do
serviço

0,4%
R$ 3.119,57
5,8%
R$ 43.628,34
10,7%
R$ 80.439,34
15,1% R$ 113.676,08
9,6%
R$ 72.445,75
6,3%
R$ 47.714,99
10,1%
R$ 76.219,10
15,1% R$ 113.617,57
5,6%
R$ 41.911,30
6,5%
R$ 49.079,97
0,4%
R$ 3.102,49
6,3%
R$ 47.854,74
4,7%
R$ 35.618,10
3,3%
R$ 24.595,51
0,1%
R$ 865,08
100,0% R$ 753.887,95

%

1º MÊS
Valor (R$)

100,00
100,00
50,00

10,00
10,00

3.119,57
43.628,34
40.219,67

4.785,47
3.561,81

%

50,00
30,00
20,00

15,00
15,00

2º MÊS
Valor (R$)

40.219,67
34.102,82
14.489,15

7.178,21
5.342,72

%

40,00
35,00

3º MÊS
Valor (R$)

45.470,43
25.356,01

20,00

22.723,51

15,00
20,00
10,00

7.178,21
7.123,62
2.459,55

%

4º MÊS
Valor (R$)

30,00
35,00
50,00
30,00
35,00
30,00

34.102,82
25.356,01
23.857,49
22.865,73
39.766,15
12.573,39

20,00
20,00
50,00

9.570,95
7.123,62
12.297,76

%

10,00
50,00
60,00
35,00
50,00
40,00
20,00
20,00
35,00

12,64 95.314,87 13,44 101.332,57 14,63 110.311,34 24,87 187.513,93 24,21
R$ 95.314,87 26,08 R$ 196.647,44 40,72 R$ 306.958,78 65,59 R$ 494.472,71 89,80

5º MÊS
Valor (R$)

7.244,58
23.857,49
45.731,46
39.766,15
20.955,65
19.631,99

%

6º MÊS
Valor (R$)

10,00
7.621,91
10,00
11.361,76
20,00
8.382,26
60,00
29.447,98
100,00
3.102,49
9.570,95
20,00
9.570,95
7.123,62
15,00
5.342,72
8.608,43
5,00
1.229,78
100,00
865,08
182.490,32 10,20
76.924,92
R$ 676.963,03 100,00 R$ 753.887,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Barreiras/Ba
Planilha Orçamentária Sintética
Descrição do Orçamento
Objeto : Construção Posto de Saúde da Família - Zona Urbana ( TIPO 2)
DATA-BASE: SETEMBRO/2018

CÓDIGO
SINAPI/ORSE

Item
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0

95634

2.1

95676

2.2

73992/001

2.3

93584

2.4

93212

2.5

41598

2.6

74209/001

2.7

74220/001

2.8

73964/006

3.0
3.1
3.1.1

96522

3.1.2

96542

3.1.3

92418

3.1.4

92775

3.1.5

92778

3.1.6

96543

3.1.7

96544

3.1.8

96545

3.1.9

96546

3.1.10

96547

3.1.11

94962

3.1.12

94964

3.1.13

94965

3.1.14

74157/004

3.1.15

94319

3.1.16

74106/001

3.1.17

BDI : 25,00%

Encargos Sociais: 88,28% - Desonerada
Descrição

TAXAS E EMOLUMENTOS
ART de execução de obra
Exame de projeto
Solicitação de Habite-se
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS
KIT CAVALETE para medição de água - entrada principal, em PVC

Unid.

Quant.

Custo
Custo Total
Unitário

un
un
m²

1,00
1,00
315,45

221,26
1.949,48
1,03

un
1,00
soldável DN 20 (½”) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).
CAIXA em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN
un
1,00
20 (½”) - fornecimento e instalação
LOCAÇÃO convencional de obra, através de gabarito de tábuas
m²
315,45
corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO em canteiro de obra em chapa de
m²
20,00
madeira compensada, não incluso mobiliário
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO em canteiro de obra em
m²
12,00
chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.
ENTRADA provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste
un
1,00
madeira
m²
6,00
PLACA de obra em chapa de aço galvanizado
TAPUME de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a
m²
237,60
cal e areia aproveitamento de 2x
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
INFRAESTRUTURA
FUNDAÇÕES RASAS - ARRANQUE DOS PILARES, BALDRAMES E SAPATAS
m³
30,26
REATERRO de vala com compactação manual
ESCAVAÇÃO MANUAL para bloco de coroamento ou sapata, sem
m³
62,46
previsão de fôrma.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA para
308,69
viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 m²
mm, 4 utilizações.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA de pilares retangulares
e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a
m²
36,06
0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada
resinada, 4 utilizações
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA de uma estrutura convencional de
60,90
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço kg
CA-60 de 5,0 mm - montagem.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA de uma estrutura convencional de
232,20
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço kg
CA-50 de 10,0 mm - montagem.
ARMAÇÃO de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60
kg
294,80
de 5,0mm - montagem.
ARMAÇÃO de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50
kg
418,40
de 6,3mm - montagem.
ARMAÇÃO de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50
kg
173,30
de 8,0mm - montagem.
ARMAÇÃO de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50
kg
271,20
de 10,0mm - montagem.
ARMAÇÃO de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50
kg
87,20
de 12,5mm - montagem.
CONCRETO magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/
m³
2,24
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
CONCRETO fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)
m³
0,88
- preparo mecânico com betoneira 400 l
CONCRETO fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita
m³
32,20
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
m³
32,20
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO manual de concreto em fundações
ATERRO MANUAL de valas com solo argilo-arenoso e compactação
m³
117,39
mecanizada
IMPERMEABILIZAÇÃO de estruturas enterradas, com tinta asfáltica,
m²
298,59
duas demãos
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

221,26
1.949,48
324,91
2.495,66

96,83

96,83

98,81

98,81

12,62

3.980,19

425,57

8.511,30

573,06

6.876,73

1.382,71

1.382,71

287,43

1.724,59

51,48

12.231,51
34.902,67

42,43

1.283,80

106,28

6.637,96

62,61

19.328,22

57,05

2.057,28

11,22

683,10

6,94

1.611,98

11,21

3.303,65

9,42

3.943,21

8,70

1.508,32

7,03

1.907,86

6,15

536,20

266,29

595,28

324,21

285,31

338,54

10.901,00

97,27

3.132,20

34,68

4.071,13

8,59

2.564,96
64.351,47

4.0
4.1
92775

4.1.1

92776

4.1.2

92777

4.1.3

92778

4.1.4

92779

4.1.5

92784

4.1.6

SUPERESTRUTURA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço
CA-60 de 5,0 mm - montagem.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço
CA-50 de 6,3 mm - montagem.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço
CA-50 de 8,0 mm - montagem.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço
CA-50 de 10,0 mm - montagem.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço
CA-50 de 12,5 mm - montagem.
ARMAÇÃO DE LAJE de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de

kg

567,30

11,22

6.363,23

kg

320,90

9,41

3.021,02

kg

259,00

8,66

2.243,54

kg

923,70

6,94

6.412,51

kg

271,30

6,00

1.629,13

kg

22,30

9,33

208,10

kg

138,10

7,98

1.102,38

kg

76,70

7,57

580,66

m²

179,34

57,05

10.231,65

m³

27,72

153,60

4.257,90

m³

27,72

338,54

9.384,34

m²

353,22

63,19

22.320,15

m²

362,67

63,93

23.186,25

5,0 mm - montagem (Ferragem adicional da laje pré-moldada)
ARMAÇÃO DE LAJE de uma estrutura convencional de concreto
92785

4.1.7

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de
6,3 mm - montagem (Ferragem adicional da laje pré-moldada)
ARMAÇÃO DE LAJE de uma estrutura convencional de concreto

92786

4.1.8

92418

4.1.9

92873

4.1.10

94965

4.1.11

74202/001

4.1.12

92265

4.1.13
5.0

87495

5.1

87503

5.2

87511

5.3

87519

5.4

93186

5.5

93187

5.6

93188

5.7

93189

5.8

93196

5.9

93197

5.10
6.0

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de
8,0 mm - montagem (Ferragem adicional da laje pré-moldada)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA de pilares retangulares
e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a
0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada
resinada, 4 utilizações
LANÇAMENTO com uso de baldes, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas.
CONCRETO fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
LAJE PRÉ-MOLDADA p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até
3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo
38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa
FABRICAÇÃO de forma para vigas, em chapa de madeira
compensada resinada, e = 17 mm.
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
ALVENARIAS
ALVENARIA de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira
ALVENARIA de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou
igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira
ALVENARIA de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que
6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira.
ALVENARIA de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou
igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira
VERGA moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de
vão
VERGA moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m
de vão
VERGA moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de
vão.
VERGA moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m
de vão.
CONTRAVERGA moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m
de comprimento
CONTRAVERGA moldada in loco em concreto para vãos de mais de
1,5 m de comprimento
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
COBERTURA

90.940,86

m²

102,86

65,14

6.699,91

m²

443,52

55,71

24.709,78

m²

45,52

73,22

3.333,28

m²

317,27

60,81

19.293,42

m

8,10

53,18

430,75

m

5,60

60,17

336,97

m

35,20

51,44

1.810,62

m

10,00

60,84

608,42

m

8,10

51,08

413,73

m

5,60

57,09

319,72
57.956,60

94216

6.1

92580

6.2

94228

6.3

94227

6.4

94231

6.5
7.0

09604/ORSE

7.1

87272

7.2

TELHAMENTO com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até
2 águas, incluso içamento
TRAMA de aço composta por terças para telhados de até 2 águas
para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou
termoacústica, incluso transporte vertical
CALHA em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de
50 cm, incluso transporte vertical
CALHA em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de
33 cm, incluso transporte vertical
RUFO EM CHAPA de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm,
incluso transporte vertical
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES
REVESTIMENTO CERÂMICO para piso ou parede, 30 x 60 cm,
porcelanato, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço
REVESTIMENTO CERÂMICO para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de

m²

306,96

78,23

24.013,02

m²

306,96

29,79

9.143,60

m

25,80

51,39

1.325,78

m

18,74

33,76

632,73

m

110,74

27,60

3.056,87
38.171,99

m²

218,07

58,55

12.766,95

m²

31,51

46,87

1.476,72

m²

31,92

39,18

1.250,66

m²

44,15

98,06

4.329,17

m²

13,26

87,86

1.165,01

m²

215,94

81,48

17.595,50

m²

5,26

36,51

192,06

m²

281,78

34,04

9.592,04

m²

273,35

21,28

5.816,83

m
m

21,10
4,40

50,47
21,00

1.064,92
92,41

m

215,45

8,72

1.879,61

m²

35,51

81,10

2.879,94

m³

1,55

563,88

873,46

área menor que 5m² na altura inteira das paredes.
REVESTIMENTO CERÂMICO para paredes internas com placas tipo
87273

7.3

87261

7.4

87262

7.5

87263

7.6

87246

7.7

94438

7.8

95241

7.9

07285/ORSE
08835/ORSE

7.10
7.11

88650

7.12

94996

7.13

94990

7.14

8.0

87527

8.1

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de
área maior que 5m² na altura inteira das paredes.
REVESTIMENTO CERÂMICO para piso com placas tipo porcelanato
de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5
m².
REVESTIMENTO CERÂMICO para piso com placas tipo porcelanato
de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e
10 m².
REVESTIMENTO CERÂMICO para piso com placas tipo porcelanato
de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10
m².
REVESTIMENTO CERÂMICO para piso com placas tipo esmaltada
extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor
que 5 m²
CONTRAPISO em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira
400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para
edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.
LASTRO de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura
de 5cm
SOLEIRA em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm
Filete em granito corumbá, L=6 cm e esp= 2 cm
RODAPÉ CERÂMICO de 7cm de altura com placas tipo esmaltada
extra de dimensões 60x60cm.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (calçada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,
espessura 10 cm, armado
EXECUÇÃO DE PASSEIO (calçada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,
não armado
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
REVESTIMENTO
EMBOÇO, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8,
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em
faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5m2,

60.975,28

m²

188,68

31,34

5.913,78

m²

24,84

27,56

684,66

m²

67,98

24,78

1.684,67

espessura de 20mm, com execução de taliscas.
EMBOÇO, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8,
87531

8.2

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em
faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e
10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas
EMBOÇO, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8,

87535

8.3

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em
faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2,
espessura de 20mm, com execução de taliscas

87529

8.4

90406

8.5

87775

8.6

87792

8.7

03313/ORSE

8.8

87879

8.9

87894

8.10

87905

8.11

Composição

8.12

9.0
9.1
90821

9.1.1

90822

9.1.2

90816

9.1.3

90806

9.1.4

08168/ORSE

9.1.5

08374/ORSE

9.1.6

90827

9.1.7

90828

9.1.8

90831

9.1.9

90830

9.1.10

MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura, em argamassa traço
1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente
em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de
taliscas.
MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura, em argamassa traço
1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente
em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas
EMBOÇO ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo
mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de
fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.
EMBOÇO ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo
mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos
cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.
CHAPISCO em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento /
areia /adesivo)
CHAPISCO aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em
betoneira 400l
CHAPISCO aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l
CHAPISCO aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.
REVESTIMENTO CERÂMICO para paredes externas, porcelanato, 20
x 120cm, alinhadas a prumo, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado.
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
ESQUADRIAS
PORTAS
PORTA de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e
instalação
PORTA de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e
instalação
ADUELA/MARCO/BATENTE para porta de 80x210cm, fixação com
argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação.
ADUELA/MARCO/BATENTE para porta de 70x210cm, fixação com
argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação.
PORTA em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca,
1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e ferragens
PORTA em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca,
1,60x2,10m, duas folhas, com visor 40x50cm, inclusive batentes e
ferragem, exclusive vidros
ALIZAR/GUARNIÇÃO de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com
pregos, padrão médio - fornecimento e instalação
ALIZAR/GUARNIÇÃO de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com
pregos, padrão médio - fornecimento e instalação
FECHADURA de embutir para porta de banheiro, completa,
acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e
instalação
FECHADURA de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento

m²

648,06

28,55

18.503,15

m²

285,95

36,68

10.488,16

m²

274,96

42,17

11.594,57

m²

326,78

28,41

9.282,87

m²

285,95

12,01

3.434,20

m²

648,06

3,04

1.969,13

m²

326,78

4,90

1.602,12

m²

274,96

6,50

1.787,05

m²

122,66

195,26

23.949,70
90.894,06

un

1,00

335,45

335,45

un

21,00

332,27

6.977,62

un

21,00

239,63

5.032,22

un

1,00

227,82

227,82

un

1,00

764,17

764,17

un

1,00

925,58

925,58

un

1,00

24,66

24,66

un

21,00

25,97

545,29

un

6,00

90,33

541,99

un

1,00

115,07

115,07

un

21,00

98,88

2.076,48

m²

3,84

999,00

3.836,15

m²

3,36

343,29

1.153,45

m²

14,40

288,40

4.152,96

un

1,00

128,81

128,81

m²

17,64

278,09

4.905,50

un
m²
m²

24,00
3,75
0,20

16,58
247,20
124,16

397,99
927,00
24,83

m²

3,24

90,28

292,51

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
FECHADURA de embutir para portas internas, completa, acabamento
91306

9.1.11

74238/002

9.1.12

91341

9.1.13

11556/ORSE

9.1.14

74073/002

9.1.15
9.1.16

94582

9.1.17

84889
08968/ORSE
72117

9.1.18
9.1.19
9.1.20

73937/003

9.1.21

padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação
PORTÃO em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em
tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens
PORTA EM ALUMÍNIO de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação
com parafusos - fornecimento e instalação
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de
fixação, puxador simples e instalação
ALÇAPÃO em ferro 70x70cm, incluso ferragens
JANELAS E VIDROS
JANELA DE ALUMÍNIO de correr, 2 folhas, fixação com argamassa,
com vidros, padronizada
PUXADOR central para esquadria de alumínio
VISOR em aluminio com vidro temperado 6mm
VIDRO liso comum transparente, espessura 4mm
COBOGÓ de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado
com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)

Composição
(01988/ORSE)

9.1.22

88484

10.0
10.1

88488

10.2

88494

10.3

88497

10.4

88489

10.5

96130

10.6

95626

10.7

84647

10.8

74065/001

10.9

73924/003

10.10

83635

11.0
11.1
11.1.1
11.2

11866/ORSE

11.2.1

10765/ORSE

11.2.2
11.3

11851/ORSE

11.3.1

11853/ORSE

11.3.2

12.0
12.1
01429/ORSE

12.1.1

94783

12.1.2

PEITORIL granito branco fortaleza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2
cm
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
PINTURA
APLICAÇÃO de fundo selador acrílico em teto, uma demão
APLICAÇÃO manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas
demãos
APLICAÇÃO E LIXAMENTO de massa látex em teto, uma demão.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO de massa látex em paredes, duas
demãos
APLICAÇÃO manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,
duas demãos
APLICAÇÃO manual de massa acrílica em paredes externas de
casas, uma demão.
APLICAÇÃO manual de tinta látex acrílica em parede externas de
casas, duas demãos
PINTURA epóxi incluso emassamento e fundo preparador
PINTURA esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo
nivelador branco
PINTURA esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
COMBATE A INCÊNDIO
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
EXTINTOR incêndio tp pó químico 6kg - fornecimento e instalação
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, de sobrepor, tipo balizamento com
bloco autônomo, com autonomia de 3h
LUMINÁRIA de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
PLACA
de
sinalização
de
segurança
contra
incêndio,
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em PVC *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)
PLACA
de
sinalização
de
segurança
contra
incêndio,
fotoluminescente, quadrada, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
TUBOS E CONEXÕES
CAIXA d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte
cap. 2.000 litros
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, soldável,
DN 20 mm x 1/2, instalado em reservação de água de edificação que

m

2,40

59,79

143,50
33.529,04

m²

285,95

2,35

671,52

m²

285,95

11,12

3.180,91

m²

285,95

14,51

4.149,91

m²

615,93

10,52

6.477,30

m²

615,93

9,68

5.963,43

m²

479,08

13,64

6.533,33

m²

479,08

11,13

5.334,24

m²

32,13

120,71

3.878,27

m²

127,26

20,91

2.660,88

m²

17,73

23,36

414,18
39.263,98

un

4,00

202,55

810,20

un

3,00

184,49

553,48

un

22,00

33,87

745,06

un

4

24,42

97,69

un

7

39,37

275,57
2.481,99

un

2,00

1.180,27

2.360,53

un

2,00

15,76

31,52

un

4,00

18,58

74,32

un

4,00

31,51

126,03

un

2,00

4,44

8,88

un

25,00

2,94

73,39

m

4,00

3,34

13,35

un

5,00

3,73

18,64

un

4,00

9,60

38,40

un

1,00

12,23

12,23

un

4,00

8,37

33,50

un

15,00

7,18

107,69

possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, soldável,
94703

94705

89376

89538
01071/ORSE
01072/ORSE
01081/ORSE
93098
89365
89360

12.1.3

DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, soldável,
DN 40 mm x 1.1/4, instalado em reservação de água de edificação
12.1.4
que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalação.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
12.1.5 PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação
ADAPTADOR CURTO com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,
12.1.6 DN 25mm x 3/4, instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação
BUCHA DE REDUÇÃO curta de PVC rígido soldável, marrom, diâm =
12.1.7
25 x 20mm
BUCHA DE REDUÇÃO curta de PVC rígido soldável, marrom, diâm =
12.1.8
32 x 25mm
BUCHA DE REDUÇÃO longa de PVC rígido soldável, marrom, diâm =
12.1.9
40 x 25mm
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 graus, sem anel de solda, bolsa
12.1.10 x rosca, DN 15 mm x 1/2, instalado em ramal e sub-ramal
fornecimento e instalação
CURVA 45 GRAUS, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou
12.1.11
sub-ramal de água - fornecimento e instalação
CURVA 90 GRAUS, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou
12.1.12
sub-ramal de água - fornecimento e instalação

89364

12.1.13

94677

12.1.14

90373

12.1.15

89366

12.1.16

04964/ORSE

12.1.17

89381

12.1.18

94489

12.1.19

94491

12.1.20

89352

12.1.21

89353

12.1.22

89351

12.1.23

01170/ORSE

12.1.24

89394

12.1.25

89396

12.1.26

CURVA 90 GRAUS, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento e instalação
CURVA 90 GRAUS, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em
reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação
JOELHO 90 GRAUS com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x
1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, soldável, DN
25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento
e instalação
JOELHO 90 GRAUS pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x
1/2"
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4,
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 mm, instalado em
reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 mm, instalado em
reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, latão, roscável, 1/2", fornecido e
instalado em ramal de água
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, latão, roscável, 3/4", fornecido e
instalado em ramal de água
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, roscável, 3/4", fornecido e
instalado em ramal de água
TÊ 90º de PVC rígido soldável, marrom diâm = 40mm
TÊ COM BUCHA DE LATÃO na bolsa central, PVC, soldável, DN
20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento
e instalação
TÊ COM BUCHA DE LATÃO na bolsa central, PVC, soldável, DN
25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento
e instalação

un

24,00

8,91

213,83

un

4,00

17,96

71,85

un

17,00

11,20

190,33

un

1,00

12,14

12,14

un

11,00

10,92

120,10

un

3,00

8,98

26,94

un

2,00

12,57

25,13

un

3,00

30,46

91,37

un

1,00

31,42

31,42

un

11,00

32,73

360,07

un

3,00

27,73

83,18

un

1,00

16,05

16,05

un

2,00

14,68

29,36

un

4,00

16,64

66,58

01176/ORSE

12.1.27 TÊ de redução 90º de PVC rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm

un

4,00

8,61

34,44

01178/ORSE

12.1.28 TÊ de redução 90º de PVC rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm

un

5,00

16,43

82,14

un

4,00

7,99

31,97

un

16,00

9,56

152,93

un

2,00

23,64

47,28

m

2,30

25,63

58,94

m

18,08

14,06

254,20

m

72,93

5,82

424,42

m

46,00

16,64

765,66

m

48,91

7,14

349,11

m

18,06

15,93

287,77

un

2,00

613,82

1.227,64

un

4,00

35,66

142,63

m²
un

12,43
4,00

308,89
94,73

3.839,46
378,92

un

3,00

65,38

196,15

un

7,00

158,85

1.111,93

un

1,00

138,48

138,48

89393

12.1.29

89395

12.1.30

94795

12.1.31

92320

12.1.32

89355

12.1.33

89401

12.1.34

89356

12.1.35

89402

12.1.36

94650

12.1.37

04387/ORSE

12.1.38
12.1.39

02066/ORSE

12.1.40

11736/ORSE
08492/ORSE

12.1.41
12.1.42

9535

12.1.43

86935

12.1.44

86937

12.1.45

TÊ, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação
TÊ, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação
TORNEIRA de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em
reservação de água.
TUBO em cobre rígido, DN 15 Classe E, sem isolamento, instalado
em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação
TUBO, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação
TUBO, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação
TUBO, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação
TUBO, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 mm, instalado em reservação de
água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento
fornecimento e instalação
ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS
Assento para vaso sanitario, removível, p/ deficiente físico
Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo
convencional
BANCADA em granito branco ceará, e = 2cm
Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1.1/2"
CHUVEIRO elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e
instalação
CUBA DE EMBUTIR de aço inoxidável média, incluso válvula tipo
americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e
instalação
CUBA DE EMBUTIR oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente,
incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC fornecimento e instalação

Cuba de embutir, circular, inclusive sifão cromado, válvula cromada
03670/ORSE
95546

86939

12.1.46
para pia e engate cromado.
KIT DE ACESSÓRIOS para banheiro em metal cromado, 5 pecas,
12.1.47
incluso fixação
LAVATÓRIO louça branca com coluna, 44x35,5cm, padrão popular,
incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em
12.1.48
plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e
instalação

un

2,00

220,04

440,08

un

3,00

82,84

248,53

un

8,00

248,31

1.986,50

95544

12.1.49 PAPELEIRA de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação

un

3,00

27,40

82,19

07610/ORSE

12.1.50 PORTA-PAPEL toalha em plástico ABS com acrílico
SABONETEIRA de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço
12.1.51
inoxidável - fornecimento e instalação
SABONETEIRA plástica tipo dispenser para sabonete liquido com
12.1.52
reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação
TANQUE de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso
12.1.53 sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de metal
cromado padrão popular - fornecimento e instalação
TORNEIRA cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão
12.1.54
médio - fornecimento e instalação
TORNEIRA cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de
12.1.55
cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação
12.1.56 TORNEIRA cromada para tanque/jardim, 1/2"
VASO SANITÁRIO SIFONADO com caixa acoplada louça branca,
12.1.57 incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento
e instalação
VASO SANITÁRIO SIFONADO convencional para PCD sem furo
12.1.58
frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação.
12.1.59 ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE AR CONDICIONADO
BUCHA DE REDUÇÃO longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm =
12.1.60
40 x 25mm
BUCHA DE REDUÇÃO longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto
12.1.61
secundário, diâm = 50 x 40mm
12.1.62 CAIXA DE AREIA 40x40x40cm em alvenaria - execução
12.1.63 CAIXA DE AREIA 60x60x60cm em alvenaria - execução
CAIXA DE GORDURA simples em concreto pré-moldado DN 40mm
12.1.64
com tampa - fornecimento e instalação
12.1.65 CAIXA DE INSPEÇÃO 80x80x80cm em alvenaria - execução
CAIXA SIFONADA quadrada, com sete entradas e uma saída, DN 150
12.1.66
x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento aluminio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica,
12.1.67 fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto
sanitário
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 mm, junta elástica,
12.1.68 fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto
sanitário
CURVA 45 GRAUS, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou
12.1.69
sub-ramal de água - fornecimento e instalação
CURVA 90 GRAUS, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou
12.1.70
sub-ramal de água - fornecimento e instalação
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, série normal, esgoto predial, DN
12.1.71 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário
JOELHO 45 GRAUS, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm,
12.1.72 junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitário
JOELHO 45 GRAUS, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm,
12.1.73 junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário
JOELHO 45 GRAUS, PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, junta
12.1.74
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm,
12.1.75 junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitário
JOELHO 90 GRAUS, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm,
12.1.76 junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário
JOELHO 90 GRAUS, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta
12.1.77
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

un

14,00

134,90

1.888,59

un

4,00

41,48

165,91

un

14,00

61,73

864,19

un

1,00

174,98

174,98

un

4,00

61,77

247,08

un

6,00

31,57

189,42

un

3,00

25,44

76,32

un

4,00

367,95

1.471,79

un

2,00

622,64

1.245,27

un

11,00

9,60

105,60

un

4,00

6,63

26,53

un
un

1,00
2,00

78,52
155,57

78,52
311,14

un

1,00

149,47

149,47

un

7,00

343,34

2.403,38

un

7,00

55,90

391,29

un

8,00

22,73

181,86

un

3,00

50,57

151,72

un

3,00

8,37

25,12

un

15,00

8,91

133,64

un

5,00

29,95

149,76

un

15,00

6,94

104,13

un

4,00

8,67

34,69

un

1,00

16,70

16,70

un

44,00

6,11

268,75

un

25,00

8,08

201,88

un

14,00

26,38

369,30

88571
95547
86927
86915
86912
08236/ORSE
86931

95471

01081/ORSE
01667/ORSE
72285
72286
74051/002
72289
01696/ORSE
89707

89708
89365
89364
89748

89726

89732

89524

89724

89731

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, junta
89522

12.1.78

01637/ORSE

12.1.79

01634/ORSE

12.1.80

01636/ORSE

12.1.81

89783

12.1.82

89778

12.1.83

89752

12.1.84

89753

12.1.85

89774

12.1.86

01655/ORSE

12.1.87

01589/ORSE

12.1.88

01586/ORSE

12.1.89

01588/ORSE

12.1.90

89796

12.1.91

89782

12.1.92

89784

12.1.93

89571

12.1.94

09388/ORSE

12.1.95

89714

12.1.96

89711

12.1.97

89712

12.1.98

89713

12.1.99

89512

12.1.100

89511

12.1.101

89865

12.1.102
13.0
13.1

91941

13.1.2

91939

13.1.3

91940

13.1.4

92008

13.1.5

92004

13.1.6

91996

13.1.7

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.
JUNÇÃO SIMPLES em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm
= 100 x 75mm
JUNÇÃO SIMPLES em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm
= 75 x 50mm
JUNÇÃO SIMPLES em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm
=100 x 50mm
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitário
LUVA SIMPLES, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário
LUVA SIMPLES, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário
LUVA SIMPLES, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário
LUVA SIMPLES, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário
REDUÇÃO EXCÊNTRICA em pvc rígido c/ anéis, para esgoto
primário, diâm = 75 x 50mm
TÊ SANITÁRIO em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =
100 x 75mm
TÊ SANITÁRIO em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm =
75 x 50mm
TÊ SANITÁRIOo em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =
100 x 50mm
TÊ, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário
TÊ, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 x 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário
TÊ, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário
TÊ, PVC, serie r, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento
TUBO PVC rígido c/anel borracha, série reforçada, p/esgoto e águas
pluviais, d = 150mm
TUBO PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
TUBO PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
TUBO PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
TUBO PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
TUBO PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado
em ramal de encaminhamento
TUBO PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado
em ramal de encaminhamento
TUBO, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de arcondicionado - fornecimento e instalação
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
TOMADAS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada
em parede - fornecimento e instalação
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada
em parede - fornecimento e instalação
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada
em parede - fornecimento e instalação.
TOMADA BAIXA de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte
e placa - fornecimento e instalação
TOMADA MÉDIA de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte
e placa - fornecimento e instalação
TOMADA MÉDIA de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte
e placa - fornecimento e instalação

un

7,00

17,09

119,61

un

2,00

32,85

65,69

un

1,00

22,12

22,12

un

1,00

26,20

26,20

un

1,00

9,31

9,31

un

9,00

12,97

116,71

un

1,00

4,53

4,53

un

17,00

6,20

105,41

un

5,00

10,27

51,35

un

2,00

9,48

18,95

un

1,00

32,61

32,61

un

7,00

25,42

177,94

un

2,00

32,29

64,58

un

1,00

29,81

29,81

un

2,00

8,89

17,78

un

11,00

14,48

159,30

un

1,00

41,34

41,34

un

28,88

51,89

1.498,62

m

96,97

40,12

3.890,29

m

48,50

14,28

692,38

m

63,04

20,73

1.307,07

m

8,43

30,96

261,01

un

23,34

38,15

890,45

m

17,49

25,07

438,48

m

29,76

9,98

297,03
38.283,79

pç

44,00

7,29

320,87

un

29,00

21,14

612,93

pç

19,00

11,07

210,38

pç

10,00

35,59

355,87

pç

2,00

40,99

81,99

un

17,00

24,85

422,52

92000

13.1.8

91993

13.1.9
13.2

07801/ORSE

TOMADA BAIXA de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte
e placa - fornecimento e instalação
TOMADA ALTA de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação
LUMINÁRIAS
ARANDELA de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro

pç

34,00

22,16

753,28

pç

3,00

33,77

101,32

13.2.1

transparente, completa incluindo lâmpada fluorescente eletrônica PL

un

12,00

52,49

629,87

91939

13.2.2

15W
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada
em parede - fornecimento e instalação
LUMINÁRIA TIPO CALHA, de sobrepor, com reator de partida rápida

un

12,00

21,14

253,63

73953/006

13.2.3

un

31,00

90,67

2.810,80

un

1,00

71,61

71,61

un

1,00

69,03

69,03

un

18,00

113,82

2.048,67

pç

51,00

9,28

473,30

pç

34,00

11,07

376,47

pç

25,00

20,93

523,24

pç

1,00

33,19

33,19

pç

6,00

45,42

272,54

pç

2,00

19,38

38,77

pç

1,00

37,08

37,08

m

253,01

4,66

1.177,91

m

27,32

6,43

175,59

pç

4,00

16,13

64,52

pç

2,00

14,61

29,21

pç

25,00

10,63

265,74

pç

1,00

11,92

11,92

pç

4,00

9,38

37,53

pç

50,00

5,62

281,19

pç

8,00

10,59

84,71

m

196,19

6,65

1.305,41

m

6,20

8,35

51,79

e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação
LUMINÁRIA TIPO CALHA, de sobrepor, com reator de partida rápida
73953/005

13.2.4
e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação
LUMINÁRIA TIPO CALHA, de sobrepor, com reator de partida rápida

73953/002

13.2.5

91940

13.3.1

91953

13.3.2

91959

13.3.3

e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação
LUMINÁRIA plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro,
p/lâmpada eletrônica, completa
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e
instalação
INTERRUPTORES
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada
em parede - fornecimento e instalação.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação
INTERRUPTOR SIMPLES (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação

91967

13.3.4

INTERRUPTOR SIMPLES (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação

91954

13.3.5

09891/ORSE

13.2.6

91936

13.2.7
13.3

INTERRUPTOR PARALELO (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e

13.4
00666/ORSE

13.4.1
13.5

91844

sem placa - fornecimento e instalação
CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM 30x30cm em chapa de aço galvanizado fornecimento
ELETRODUTOS
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

13.5.1
para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 mm (1"), para

91846

13.5.2

93018

13.5.3

91920

13.5.4

91914

13.5.5

91916

13.5.6

91886

13.5.7

91879
93013
91854

91856

circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação
CURVA 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1.1/2") fornecimento e instalação
CURVA 90 GRAUS para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm
(1.1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e
instalação
CURVA 90 GRAUS para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"),
para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e
instalação
CURVA 180 GRAUS para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"),
para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e
instalação
LUVA para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1.1/4"), para

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
LUVA para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos
13.5.8
terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação
LUVA para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1.1/2") –
13.5.9
fornecimento e instalação
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 mm (3/4"),
13.5.10 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e
instalação
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 mm (1"), para
13.5.11
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação

ELETRODUTO rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos
91871

13.5.12

00353/ORSE
00355/ORSE

13.5.13
13.5.14

93008

13.5.15
13.6

84402

13.6.1

04527/ORSE

13.6.2

74131/005

13.6.3
13.7

91927

13.7.1

91929

13.7.2

91931

13.7.3

91933

13.7.4

92982

13.7.5

92983

13.7.6

93653

13.7.7

93654

13.7.8

93655

13.7.9

93657

13.7.10

93673

13.7.11

93672

13.7.12

09005/ORSE

13.7.13
13.8

72930

13.8.1

83485

13.8.2

72263

13.8.3
13.9

73768/011

13.9.3

73768/012

13.9.4

73768/002

13.9.5

83370

13.9.6

72337

13.9.7

83366

13.9.8
14

71623

14.1

11736/ORSE

14.2

03452/ORSE

14.3

73932/001

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, diâm = 40mm (1.1/4")
ELETRODUTO rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1.1/2") fornecimento e instalação
QUADROS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de energia p/ 6 disjuntores
termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em
chapa metálica – fornecimento e instalação
QUADRO de medição trifásica em Noril com lente para leitura
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de energia de embutir, em chapa
metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com
barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação
FIAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
CABO DE COBRE flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação
CABO DE COBRE flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação
CABO DE COBRE flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação
CABO DE COBRE flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação
CABO DE COBRE FLEXÍVEL isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,
para distribuição - fornecimento e instalação
CABO DE COBRE FLEXÍVEL isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,
para distribuição - fornecimento e instalação
DISJUNTOR monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A fornecimento e instalação
DISJUNTOR monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A fornecimento e instalação
DISJUNTOR monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A fornecimento e instalação
DISJUNTOR monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A fornecimento e instalação
DISJUNTOR TRIPOLAR tipo DIN, corrente nominal de 60A fornecimento e instalação
DISJUNTOR TRIPOLAR tipo DIN, corrente nominal de 40A fornecimento e instalação
DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A com caixa moldada 10 kA
ATERRAMENTO
CORDOALHA de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm2 –
fornecimento e instalação
HASTE de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN =
5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector
TERMINAL ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - fornecimento
e instalação
TELEFONIA
CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 pares (uso interno) - fornecimento e
instalação
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e
instalação
CABO TELEFÔNICO FE 1,0MM, 2 condutores (uso externo) fornecimento e instalação
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO para telefone n.3, 40x40x12cm em
chapa metálica
, de embutir, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e
instalação
TOMADA PARA telefone de 4 polos padrão Telebrás - fornecimento e
instalação
CAIXA DE PASSAGEM para telefone 20x20x12cm (sobrepor)
fornecimento e instalação
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
DIVERSOS
CHAPIM de concreto aparente com acabamento desempenado, forma

14.4

de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local
BANCADA em granito branco ceará, e = 2cm
ALAMBRADO com tela soldada galvanizada fio 3mm, h=2,0m,
abertura 15x5cm, fixada em mourão de aço 1 1/2" x 1/8", a cada 2,5m
GRADE de ferro em barra chata 3/16"

m

13,97

8,84

123,46

m
m

71,53
5,33

8,35
12,97

597,51
69,12

m

24,02

10,44

250,87

un

1,00

61,68

61,68

un

1,00

567,38

567,38

un

2,00

372,97

745,95

m

2.358,13

2,96

6.970,87

m

86,13

4,12

354,86

m

38,65

5,52

213,38

m

42,99

8,62

370,62

m

25,82

8,13

209,83

m

103,28

13,53

1.397,81

un

2,00

10,37

20,74

un

14,00

10,85

151,84

un

12,00

11,66

139,92

un

3,00

12,70

38,10

un

1,00

84,36

84,36

un

2,00

77,91

155,82

un

1,00

449,89

449,89

m

13,90

51,69

718,43

pç

3,00

49,93

149,80

pç

3,00

19,27

57,81

m

23,87

1,68

40,08

m

12,05

2,30

27,68

m

25,02

2,16

54,12

pç

1,00

147,82

147,82

pç

11,00

23,96

263,54

pç

1,00

78,38

78,38
28.494,48

m

118,77

28,93

3.436,34

m²

5,10

308,89

1.575,32

m

91,00

144,42

13.141,88

m²

3,98

249,36

992,46

83737

9537

14.5
15
15.1

IMPERMEABILIZACAO de superfície com manta asfáltica (com
polímeros tipo app), e=3 mm
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA final da obra
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
CUSTO TOTAL GERAL SEM BDI
BDI (25%)
CUSTO TOTAL GERAL COM BDI

Barreiras , 19 de outubro de 2018

m²

8,70

60,97

530,40
19.676,41

m²

315,45

2,19

692,07
692,07
603.110,36
150.777,59
753.887,95

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPOSIÇÃO DO BDI
A composição foi baseada nos Parâmetros de referência do BDI por tipo de obra do Acórdão 2.622/2013 – Plenário).
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1º QUARTIL, MÉDIO E 3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO + GARANTIA

TIPO DE OBRA
1º Quartil
Construção de Edifícios

Médio

3,00%

3º Quartil

4,00%

1º Quartil

5,50%

Médio

0,80%

3º Quartil

0,80%

1,00%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1º QUARTIL, MÉDIO E 3º QUARTIL
RISCO

DESPESA FINANCEIRA

TIPO DE OBRA
1º Quartil
Construção de Edifícios

Médio

0,97%

3º Quartil

1,27%

1º Quartil

1,27%

Médio

0,59%

1,23%

3º Quartil
1,39%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1º QUARTIL, MÉDIO E 3º QUARTIL
LUCRO

BDI REFERENCIAL

TIPO DE OBRA
1º Quartil
Construção de Edifícios

Médio

6,16%

3º Quartil

7,40%

8,96%

1º Quartil
20,34%

ITEM COMPONENTE DO BDI
AC

Médio
22,12%

3,5

R

Riscos

1,26

S+G
DF
L

Seguro e Garantia
Despesas Financeiras
Lucro

0,8
1,27
7,4

Tributos (PIS + COFINS + ISS)

6,15

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
BDI

2
25,00

𝑩𝑫𝑰 =

25,00%

%

Administração Central

I

3º Quartil

(𝟏 + (𝑨𝑪 + 𝑺 + 𝑹 + 𝑮))(𝟏 + 𝑫𝑭)(𝟏 + 𝑳)
(𝟏 − 𝑰)
Barreiras, 19 de outubro de 2018.

Onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
L = taxa representativa do Lucro;
I = taxa representativa da incidência de Impostos.
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Barreiras/Ba
Orçamento Resumo

LOTE
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOCALIDADE
RIO DE PEDRAS
VAU DO TEIÚ
BARROCÃO DE BAIXO
COMUNIDADE KM 30
COMUNIDADE CERRADÃO
LOTEAMENTO BOA SORTE
LOTEAMENTO SERRA DO MIMO
BAIRRO MORADA DA LUA
BAIRRO SÃO PEDRO
CONJUNTO HABITACIONAL BARREIRAS I
SETOR CIDADE NOVA 4ª ETAPA

Barreiras, 19 de outubro de 2018

INSCRIÇÃO
MUNICIPAL DO
TERRENO
ZONA RURAL
ZONA RURAL
ZONA RURAL
ZONA RURAL
ZONA RURAL
01.00.006.2519.000
01.00.005.4684.001
01.00.001.8139.001
02.00.003.3208.001
02.00.003.5478.001
01.50.400.1915.001

PROJETO
TIPO 1
TIPO 1
TIPO 1

TIPO 2

TIPO 2

VALOR ORÇADO
R$507.714,35
R$507.714,35
R$507.714,35
R$507.714,35
R$507.714,35
R$ 753.887,95
R$ 753.887,95
R$ 753.887,95
R$ 753.887,95
R$ 753.887,95
R$ 753.887,95

VALOR DO LOTE

VALOR GLOBAL DA
LICITAÇÃO

R$1.015.428,70
R$507.714,35
R$1.015.428,70

R$7.061.899,45
R$ 2.261.663,85

R$ 2.261.663,85

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO TIPO 1

SITUAÇÃO ATUAL
Os estudos apresentados foram definidos de acordo com o programa de
necessidade para o posto de saúde da família (PSF) que contempla 01 equipes
multiprofissional.
O PSF (Programa de Saúde da Família) tem a função de melhorar a saúde do
cidadão brasileiro, de acordo com os princípios do SUS, utilizando um modelo de
assistência integral, mediante o trabalho de uma equipe multiprofissional em unidades
básicas de saúde.
Se tratando de licitação em lotes, em diversas localidades do município,
considera-se a implantação em terreno com no mínimo 30 metros de frente por 20 metros
de profundidade, tendo um total de 600,00 m².
O clima do Município de Barreiras é quente e seco com uma temperatura média
de aproximadamente 28°C e tem como ventos predominantes Nordeste e Sudeste, e por
este motivo, procurou-se direcionar o ambiente de espera para essa situação de melhor
aeração.
JUSTIFICATIVA TÉCNICA
O terreno contemplado para o projeto e implantação do Posto de saúde, situa-se
em uma área relativamente plana, o que facilita sua implantação.
Os setores foram dispostos conforme as prioridades de relacionamentos e
procurou-se também, na medida do possível, resguardar os ambientes internos da
insolação direta e, mantê-los ventilados. Criaram-se alguns espaços internos ajardinados
para aeração e humanização do local.
A forma e estrutura do projeto foram programadas para tornar eficiente e funcional
a edificação, adequando o programa proposto ao espaço disponível.
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Serviços Preliminares
Raspagem e limpeza do terreno
Estará permitindo a obtenção de um retrato fiel de todos os acidentes do terreno
para facilitar o levantamento topográfico. Deverá ser feita a capinagem de vegetação,
roçagem com foice das pequenas árvores. O material excedente deverá ser juntado,
removido e queimado em um canto do lote.
Obs.1: Caracterização do subsolo: Deverão ser obtidas informações do subsolo através
de sondagem para reconhecimento, e a partir do resultado obtido, caso o solo tenha uma
tensão admissível maior ou igual a um, poderá ser utilizada fundação rasa. O executor da
obra deverá fazer um projeto executivo específico para fundação.
Caso após o projeto executivo, se faça necessário uma complementação
financeira, a empresa executora deverá assumir os custos excedidos.
Obs.2: Caso seja necessário demolição de construção existente nas áreas destinadas à
nova construção, as mesmas deverão ser feitas dentro das mais perfeitas técnicas,
tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros, e todo o entulho
imediatamente removido.
2. Locação da obra
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da
edificação com a máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala
natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida.
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno,
assinalado o RN, marcados os pontos característicos através dos aparelhos de precisão,
teodolito ou nível de pedreiro, quando as distâncias forem menores que 25mm.
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Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento
do terreno.
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a
orientação Norte-Sul. Constatar os ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN
previsto. Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente
niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas
linhas de guias deverão ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite
máximo de 150 cm de altura, relação ao terreno.
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão
marcados, com fios estirados, os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares
assinalados com piquete no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação dos eixos
deverá ser feita com cota acumulada.
3. Movimento de Terra


Reaterro Apiloado de Valas

Preenchimento de valas escavadas para execução de fundações rasas e compactação
com o uso de equipamento adequado. O reaterro deverá ser executado através da
superposição de camadas de 0,20 a 0,40m de espessuras que deverão ser apiloados
após o lançamento no interior da vala.
O material deverá ser escolhido e copiosamente molhado e energicamente apiloado para
os desníveis por recalque das camadas aterradas.


Escavação Manual de valas, em terra, até 2,00 m de profundidade

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria. Obedecer às
dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com superfícies planas. As
escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir,
sempre, o fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tornando-se todas
AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, BARREIRAS – BAHIA
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as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das
propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não devem prejudicar: as cotas
de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos.
Demarcar a vala conforme projeto. A Escavação da vala e a retirada do material
serão executadas manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados.
O escoramento da escavação será formado por tábuas de 4 a 5 cm de espessura e
estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que irão suportar. A
distância livre entre tábuas dependerá da natureza do terreno. Em solos menos
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas
dependerá da resistência das tábuas utilizadas e da profundidade da escavação.
Valas juntas a divisa deve ser aberta com cautela, para evitar desmoronamentos ou
recalques em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes,
retificação da superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).


Carga manual de terra em caminhão basculante
A área deverá estar isolada, na carga. Não exceder a carga máxima do caminhão.

Remover a terra excedente para a caçamba do caminhão basculante, com uso de pás.


Transporte de material, exceto rocha, em caminhão basculante, distância de
5,00km
Transporte de material de qualquer categoria, exceto rocha, em caminhão

basculante, distância de 5,00km.
Não exceder a carga máxima do caminhão. O veículo deve estar devidamente
sinalizado, com a indicação da carga que leva, a obedecer sempre aos limites de
velocidade concernente ao tráfego. A carga deve ser rigorosamente coberta, evitando-se
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assim a descarga de poeira no ar e sujeira nos logradouros. Executar o transporte do
material até a obra ou para o bota-fora.


Aterro Compactado
Execução de aterro compactado em campo, aberto, utilizando equipamento

adequado conforme o tipo do aterro. Este serviço compreende o espalhamento, aeração,
umedecimento e acabamento do material da área de empréstimo. O aterro deverá ser
feito por superposição de camadas de 0,20 a 0,40m de espessura, umedecida, recalcada
e apertada. Em seguida, será empregado compactador vibratório de solo, tipo placa, para
uma compactação mais eficaz.
Obs: As áreas externas deverão se regularizadas de forma a permitir sempre, fácil
acesso a perfeito escoamento das águas superficiais.
 Bota-fora
Deverá ser feita a retirada de todo material de expurgo da obra, remover a terra
excedente para a caçamba do caminhão basculante, com uso de pás. Esse material
deverá ser removido para uma distância mínima de 5,00km.
Não exceder a carga máxima do caminhão. O veículo deve estar devidamente
sinalizado, com a indicação da carga que leva, a obedecer sempre aos limites de
velocidade concernente ao tráfego. A carga deve ser rigorosamente coberta, evitando-se
assim a descarga de poeira no ar e sujeira nos logradouros.
4. Infra-estrutura
 Concreto estrutural
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado
miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou
conferem determinadas propriedades ao concreto.
Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na
NBR 12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, BARREIRAS – BAHIA
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Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais –
classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto
armado.
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito
funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto.
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência
característica a compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições
das armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento, condições de
exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão
ser fornecidas as seguintes informações:
-

resistência característica a compressão que se pretende atender;

-

tipo, classe e marca do cimento;

-

condição de controle;

-

características físicas dos agregados;

-

forma de medição dos materiais;

-

idade de desforma;

-

consumo de cimento por m3;

-

consistência medida através do “slump”;

-

quantidades de cada material que será medido de cada vez;

-

tempo de início de pega.

Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento
ou tranco de cone ou tese do „slump‟, de acordo com a NBR 7223- Determinação da
consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que:
-

Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);

-

Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas;

-

Houve troca de operadores;

-

Forem moldados corpos de prova;
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A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico
qualificado para tal. Para controle da resistência ser moldados corpos de prova com o
concreto recém-produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos- de- prova de
concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do
início de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo
máximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo
ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de dosagem em laboratório deve ser
realizado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da obra. O
cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança
de marca, tipo ou classe do cimento, assim com, na procedência e qualidade dos
agregados e demais materiais.
Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de
colocação dos materiais, em função do tipo de equipamento:
a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:
-

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;

-

Todo o agregado graúdo;

-

Cimento;

-

Adição se houver;

-

Agregado miúdo;

-

Água restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:
-

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;

-

50% do agregado miúdo total;

-

Agregado miúdo total;

-

Cimento;

-

Adição se houver;

AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, BARREIRAS – BAHIA
CEP 47.810-423 - TELEFONE/FAX: (77)3613-8300/3613-8312

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

-

Restante do agregado graúdo;

-

Restante de água.

c) betoneira de eixo horizontal:
-

O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de

eixo inclinado com carregador, item b. O tempo de mistura é variável de acordo com o
tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por
t= KD >(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro.
É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não
devendo, na prática, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo
inclinado de uso comum.


Forma de tábuas de pinho para fundações
Execução de formas para fundação utilizando tábuas de pinho de 3ª de 1 “x 12”,

levando-se em conta a utilização cinco vezes.
As formas devem ser resistentes as cargas. Após a colocação da forma e
verificação de todos os componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de proteção
com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as superfícies do
concreto.
Os painéis laterais da forma deverão ser formados por tábuas, de pinho pregado
sobre travessas. As travessas deverão ser escoradas na parte superior e na parte
inferior, apoiando-se em pontaletes cravados no solo.
 Armadura CA-50 média, diâmetro de 6,3 a 10,0mm (¼ “a 3/8”)
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos
os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um
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aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das
armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão
cortados e dobrados a frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armação será
executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores
adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras
será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.
 Lançamento e aplicação de concreto em fundação
O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido,
entre o fim deste e o do lançamento, intervalo superior à uma hora. Se for utilizada
agitação mecânica, esse prazo poderá ser contado a partir do fim da agitação. Caso
sejam utilizados retardadores de pega, o prazo poderá ser aumentado de acordo com a
característica do aditivo.
Para o lançamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos á
penetração de água, deverão ser às precauções necessárias para que não haja água no
local em que o concreto será lançado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela
lavado.
Deverão ser tomados cuidados especiais quando o lançamento do concreto se der
em ambientes com temperatura inferior a 10º C ou superior a 40º C. Deverão ser
tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre
não poderá ultrapassar 2m.
Lançar o concreto imediatamente após o amassamento, não podendo ser utilizado
o concreto depois de iniciada a pega. O concreto amassado deverá ser lançado sem
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interrupção de trabalho, o mais perto possível de sua posição final, evitando-se
incrustação de argamassa nas paredes das formas.
 Superestrutura
A empresa executora deverá fazer projeto executivo estrutural antes do início das
obras, afim de locar corretamente os pilares e vigas.
 Armadura CA-50 média, diâmetro de 6,3 a 10,0mm (¼ “a 3/8”)
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos
os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um
aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das
armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão
cortados e dobrados a frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armação será
executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores
adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras
será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.
 Forma com chapa compensada resinada 12,00mm, utilização 3 vezes
Execução de forma de chapas de madeira compensada, tipo resinada, para
estruturas de concreto armado. A retirada das formas deverá obedecer sempre à ordem e
os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto
armado. As chapas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo
dos elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas
deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou outros elementos apropriados. Após a
colocação da forma e verificação de todos os componentes do sistema, deverá ser feita
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uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem
danificar as superfícies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais
ou menos, 5mm.
As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de
formas. Pintar as formas com desmoldante, antes da concretagem, para evitar a
aderência do concreto a forma e facilitar a desforma. A posição das formas (prumo e
nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o processo de
lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente
efetuada, empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a
reutilização das chapas compensadas a estanqueidade das formas deverá ser feita com
calafetadores de elastômero do tipo silicone.
 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura
Colocação do concreto em formas para estruturas em construção civil. O concreto
deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido, entre o fim deste e o
do lançamento, intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse
prazo poderá ser contado a partir do fim da agitação. Caso sejam utilizados retardadores
de pega, o prazo poder ser aumentado de acordo com as características do aditivo.
Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos á
penetração de água, deverão ser tomadas às precauções necessárias, para que não haja
água no local em que o concreto será lançado, nem possa o concreto fresco vir a ser por
ela lavado. Deverão ser tomados cuidados especiais, quando o lançamento do concreto
se der em ambientes com a temperatura inferior a 10º C ou superior a 40º C. Antes e
durante a concretagem, devem ser inspecionados, os suportes e escoras. Deverão ser
tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre
não poderá ultrapassar 2m.
Lançar o concreto imediatamente após o amassamento, não podendo ser utilizado
depois de iniciada a pega. O concreto amassado deverá ser lançado sem interrupção de

AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, BARREIRAS – BAHIA
CEP 47.810-423 - TELEFONE/FAX: (77)3613-8300/3613-8312

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

trabalho, o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de
argamassa nas paredes das formas. No caso de peças estreitas e altas, lançar o
concreto através de janelas abertas na parte lateral da forma, ou por meio de unis ou
trombas.
 Concreto Estrutural 25 Mpa
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado
miúdo, agregado graúdo e água podendo conter adições e aditivos, que lhe conferem
determinadas propriedades ao concreto.
Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na
NBR 12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR8953- concreto para fins estruturais –
classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e execução de obras de
concreto armado. O equipamento de medição mistura e transporta deverão estar limpos e
em

perfeito funcionamento,

para se obter

melhor

qualidade do produto. O

estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência
característica á compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições
das armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento, condições de
exposição e de uso, previstos para a estrutura.
Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações:
-

resistência característica a compressão que se pretende atender;

-

tipo, classe e marca do cimento;

-

condição de controle;

-

características físicas dos agregados;

-

forma de medição dos materiais;

-

idade de desforma;

-

consumo de cimento por m3;

-

consistência medida através do “slump”;
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-

quantidades de cada material que será medido de cada vez;

-

tempo de início de pega;

Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento
do tronco de cone ou teste do “ slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinação da
consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que:
-

Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);

-

reiniciar a produção após intervalo de concretagem de duas horas;

-

houver troca de operadores;

-

forem moldados corpos de prova.

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico
qualificado para tal. Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova
com o concreto recém-produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655- Preparo,
controle e recebimento de concreto e NBR 5738- moldagem e cura dos corpos - deprova de concreto cilíndrico ou prismáticos.
O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. Na falta de
conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde
que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de
aditivos. O estudo de dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos
materiais e em condições semelhantes aquelas da obra. O cálculo da dosagem do
concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou
classe do cimento, assim como, na procedência e qualidade dos agregados e demais
materiais.
Prepara o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de
colocação dos materiais, em função do tipo de equipamento:
a) Betoneira de eixo inclinado sem carregador:
-

cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
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-

todo o agregado graúdo;

-

cimento;

-

adição se houver;

-

agregado miúdo;

-

água restante.

b) Betoneira de eixo inclinado com carregador:
-

cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;

-

50% do agregado miúdo total;

-

cimento;

-

adição se houver;

-

restante do agregado graúdo;

-

restante de água.

c) Betoneira de eixo horizontal:
-

o carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de

eixo inclinado com carregador, item b. O tempo de mistura é variável de acordo com
o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido
por t = k.D^(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro.
É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não
devendo, na prática, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para as betoneiras de
eixo inclinado de uso comum.
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5. Alvenaria de Vedação
 Alvenaria de blocos cerâmicos
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada
conforme as recomendações das seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço
cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 8545- execução de alvenaria sem
função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos blocos sofram
pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela
Contratada, sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer
alteração no valor do contrato. Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser
plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e mantê-los alinhado por
ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características
dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em
volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia média ou
grossa. O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica
da argamassa quanto a trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que
tenham compatibilidade com aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e
com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, segue as
recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo,
será obrigatório o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de
assentamento, distanciadas cerca de 60mm na altura. Para garantir a amarração dos
blocos, as juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas contínuas e, no caso de
alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas.
Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma
camada de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente
estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco corresponderá a
espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da
alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já
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levantados, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das
juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios.
 Verga reta de concreto armado
Moldagem e colocação de verga de concreto armado, em alvenaria, sobre o vão de
portas e janelas.
Preparar a forma constituída de dois painéis laterais, painel inferior e duas peças de
fechamento, em tábua de pinho ou madeira compensada com altura em função do vão da
porta da janela. Colocar a armadura com separadores na forma. Molhar a forma, lançar e
adensar o concreto e, após cura, efetuar a desmoldagem e transportá-la até o local onde
será colocada, no vão da porta ou janela.
6. Esquadrias / Vidros
 Porta interna completa, uma folha, vãos de :0,90 x 2,10 m, 0,80 x 2,10 m, e 0,60
x 2,10 m
Execução do engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alisar e folha
de porta. Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas
peças e, em seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de
acordo como detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das
aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com sarrafo, seladas, e o nível do piso
já deverão estar definidos, bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos
vãos conforme normas técnicas.
O cumprimento das ombreiras deverá ser de 2,13m. As peças serão furadas, com
broca, antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com
pregos 2 ½ “ x 11 e os travamentos serão fixados com pregos

2 ½ “ x 11. O

assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimentos sendo posicionada no vão com cunhas de madeira, observando as
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bonecas para a colocação de alizares. A aduela será, então chumbada com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2: 8.
Para a colocação do alisar será verificado o encontro da aduela com o
revestimento. Serão tiradas as medidas das peças e será feito o encontro da peça
vertical com a horizontal de acordo com detalhes fornecidos. O alizar será alinhado pela
aresta da aduela e a distância deste, deverá concordar com os pregos 15 x 15 sem
cabeça, fixado no topo da aduela ou de acordo com detalhes específicos. Os pregos
serão, então repuxados nos alizares, devendo-se distanciar em 30cm os pontos de
fixação. Para assentar a folha da porta os alizares já deverão ter sido colocados, bem
como a soleira e a porta deverão estar seladas ou com tinta de fundo. As condições da
porta deverão ser verificadas de acordo com as especificações das mesmas, das
dobradiças e dos parafusos. Os locais das dobradiças serão marcados na porta e aduela
e, em seguida, serão feitos os rebaixos de acordo com a dobradiça utilizada. Serão
furados com broca os locais onde serão parafusadas as dobradiças e, em seguida, estas
serão fixadas na porta. Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão
parafusadas. A folga entre a porta e o portal será uniforme em todo o perímetro, de
acordo com as normas técnicas. Será verificada a folga e a espessura da porta com a
largura do jabre. Por fim, será verificado o funcionamento da porta.
 Porta sanfonada de 0,90 x 2,10m e 0,80 x 2,10m
Colocação de porta sanfonada de PVC, de acordo com os detalhes específicos do
projeto.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a
estrutura de suporte na altura, de acordo com o nível o piso fornecido.
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Esquadrias de alumínio
Colocação e acabamento de esquadrias de alumínio. Deverão ser observados o

nível do peitoril, as dimensões do vão, as folgas necessárias e os pontos do reboco
interno e externo.
Após a colocação do contramarco, chumbado com argamassa de cimento e areia
no traço 1:3, fixar as folhas das janelas por meio dos dispositivos de fixação que
acompanham o caixilho.
 Porta de Alumínio
Colocação e acabamento de portas de alumínio tipo caixilho com uma ou duas
folhas.
Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre porta e o
portal deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma. Após o assentamento, deverá
ser verificado o funcionamento da porta. Uso de mão-de-obra habilitada.
Iniciar o assentamento, posicionando-se o batente de acordo com o nível da soleira,
alinhando-o em função do revestimento da parede e do sentido do giro da folha da porta.
Chumbar o batente na alvenaria com a argamassa de cimento, cal hidratada e areia
média ou grossa no traço 1:2: 8. Fixar a porta no batente, utilizando-se dobradiças. Em
seguida, colocar a fechadura.
 Vidro 4mm
Colocação de vidro de 4mm em caixilhos com massa. O caixilho que vai receber o
vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será
fixada com massa apropriada no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de unidade,
gordura, oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio
exterior deverá ser estanque á água e ao vento. A chapa de vidro deverá ser colocada de
tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e deverá ter sua borda protegida
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do contrato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá ter folgas em
relações as dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2mm chapas de vidro com uma das dimensões superior a
100cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o
aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender ás
condições estabelecidas na NBR 11706- Vidros na construção civil e ter sua espessura
determinada de acordo com a NBR 7199- Projeto, execução e aplicações – vidros na
construção civil, sendo sua espessura mínima de 4,0mm. Cuidados especiais deverão
ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. Deverão sempre ser
manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais que
danifiquem sua superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar
condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas,
evitando-se, sempre que possível, haver cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.
A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro)
e, depois de fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um “x”, de modo a
marcar sua presença evitando danos e acidentes.
Deverá ser distribuído o colchão de massa por todo o rebaixo e será pressionada a
chapa de vidro, de maneira que a lateral posterior fique com uma camada uniforme de
massa com espessura não inferior a 2mm. Será colocada, então, a segunda demão da
massa. A massa deverá ser aplicada de maneira a não formar vazios e sua superfície
aparente deverá ser lisa e regular. Quando o rebaixo for aberto, é conveniente a fixação
de moldura ao logo da lateral anterior; quando a moldura é fixada por pregos, deverá se
aplicar previamente à camada da massa junto á chapa de vidro; em outros casos, fixa-se
a moldura e, em seguida, aplica-se a massa de maneira a se preencher a folga da lateral
anterior, que também deverá ter espessura mínima de 2mm.
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7. Coberturas / Forros
 Estrutura de madeira para telha cerâmica
Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha cerâmica. A execução
do madeiramento deverá obedecer aos desenhos do projeto executivo da estrutura da
cobertura. O madeiramento será em maçaranduba ou equivalente. O projeto de
telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de estruturas de
edificações e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura
receberá tratamento com produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato
de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação à
brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de madeira será constituída por tesouras,
cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. A inclinação mínima será
de 20%¨. As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio da
estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou samblagens serão tão simples
quanto possível, devendo permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As
emendas coincidirão com os apoios, sobre os ossos das tesouras, de forma a obter-se
maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou
samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção
apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de
chapa ou braçadeira com parafusos.
 Limpeza e tratamento de madeiramento
Execução de serviços de limpeza e tratamento em madeiras, para fins de
coberturas.
Escolher o produto preservativo mais adequado para cada caso de tratamento. As
peças de madeira deverão estar completamente acabadas, nas dimensões de projeto,
antes do início do tratamento. Evitar o corte da madeira após a aplicação do produto
preservativo.
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Para a limpeza da superfície de madeira, executar o lixamento preliminar a seco,
com lixa fina no sentido dos veios da madeira e posterior espanamento. Executa-se o
tratamento baseado na impregnação (saturação) da madeira com substância adequadas
para que não sirvam de alimentos para xilófagos. No caso específico de telhado,
empregar produtos á base de carbolieum. Para aplicação de o produto utilizar brochas,
seguindo as orientações do fabricante quanto ao número de demãos e secagem. O
tratamento das peças de madeira deverá ser feito, peça por peça, de preferência não
montadas e em local aberto e coberto.
 Cumeeira cerâmica, inclusive emboçamento
Colocação de cumeeira cerâmica em telhado. Deverão ser usadas telhas capa para
o arremate do encontro horizontal de duas águas nas partes mais altas do telhado. As
telhas serão assentadas com a concavidade voltada para baixo, encaixadas e alinhadas
ao longo da aresta formada pelas duas águas.
A cumeeira deverá ser assentada com argamassa, após concluir a colocação das
telhas, nas duas águas adjacentes. A argamassa deverá ter capacidade de retenção de
água, ser impermeável, insolúvel em água e garantir boa aderência. O traço deverá ser
determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial
recomenda-se argamassa de proporção 1:2: 9 ou 1:3: 12 em volume de cimento, cal e
areia respectivamente. Outras argamassas poderão ser usadas desde que apresentem
propriedades equivalentes. A fim de manter a estética da cobertura será recomendável o
uso de pigmentos na argamassa, que lhe conferirão uma coloração semelhante á
coloração da telha. O mesmo procedimento deverá ser seguido para arrematar encontros
entre duas águas do telhado, que formam ângulo saliente como os espigões.
 Telha cerâmica
Execução de telhado com telha cerâmica: A cobertura deverá ser executada de
acordo com as formas e dimensões indicadas no projeto executivo. A declividade mínima
do telhado é de 27%, que corresponde à relação entre as distâncias vertical e horizontal
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expressa em porcentagem. Para declividade acima de 40% as telhas deverão ser
cuidadosamente fixadas á estrutura de apoio, a fim de evitar escorregamentos. As telhas
cerâmicas colonial deverão atender as condições especificadas na NBR 9601 da ABNT.
É recomendável usar, numa mesma obra, telhas de mesma procedência.
As telhas serão assentadas diretamente sobre as ripas que comporão a armação da
cobertura. Embora a distância entre ripas esteja fixada por norma, será conveniente
executar o ripamento após o recebimento das telhas no canteiro, a fim de evitar
diferenças no espaçamento das ripas sobrepostas, a fim de manter a declividade do
telhado. A colocação das telhas deverá ser feita a partir do beiral, por fiadas que deverão
estar em perfeito alinhamento, quer no sentido transversal, quer no sentido longitudinal.
Deverão ser assentadas primeiramente as telhas com função de canal no sentido da
inclinação do telhado, com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga
voltada para o lado da cumeeira. As telhas deverão ser encaixadas umas as outras com
sobreposição de 10cm.
A cumeeira e os espigões deverão ser arrematados por meio de telha capa, com a
concavidade voltada para baixo, no sentido do comprimento da aresta. As telhas que se
encontram nos espigões deverão ser cortadas com inclinação apropriada, de tal modo,
que haja concordância entre as duas águas do telhado. Nas concordâncias reentrantes,
águas furtadas ou rincões, o arremate dos dois planos será feito por intermédio de calhas
de material metálico, construídas no próprio local. As telhas capas deverão ser fixadas ás
telhas canais, nos beirais, por meio de argamassa. Nos beirais laterais desprotegidos, as
telhas capas deverão ser fixadas com argamassa auxiliadas por uma segunda camada
de telha capa sobreposta. A argamassa deverá ter capacidade de retenção de água, ser
impermeável, insolúvel em água e garantir boa aderência. O traço deverá ser
determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial
recomenda-se argamassa de proporção 1:2: 9 ou 1:3: 12 em volume de cimento, cal e
areia respectivamente. Outras argamassas podem ser usadas, desde que apresentem
propriedades equivalentes. A fim de manter a estética da cobertura é recomendável o uso
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de pigmentos na argamassa que lhe confiram uma coloração semelhante á coloração da
telha. Cuidados especiais deverão ser tomados nas junções do telhado, com paramentos
verticais, tais como oitões, chaminé ou reservatórios que se elevam além do telhado.
Deverá ser prevista no projeto a solução que será executada nas junções a fim de
garantir a estanqueidade da cobertura.
 Emboçamento da última fiada de telha cerâmica
Fixação da última fiada de telha no beiral do telhado. Nos beirais da cobertura com
telha cerâmica é necessário fixar as telhas de tal modo que se evite escorregamento dos
componentes.
As telhas serão fixadas umas às outras por meio de argamassa colocada entre elas.
Na extremidade das telhas voltadas para o beiral, a argamassa deverá ser aplainada, de
tal forma que as extremidades das telhas e argamassa formem o mesmo plano. Nos
beirais laterais, as telhas deverão ser fixadas com argamassa auxiliadas por uma
segunda camada de telhas capa sobreposta.
A argamassa deverá ter capacidade de retenção de água, ser impermeável,
insolúvel em água e garantir boa aderência. O traço deverá ser determinado em função
das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se
argamassa de proporção 1:2: 9

ou 1:3: 12 em volume de cimento, cal e areia

respectivamente. Outras argamassas poderão ser usadas desde que apresentem
propriedades equivalentes. A fim de manter a estética da cobertura será recomendável o
uso de pigmentos na argamassa, que lhe confere uma coloração semelhante a coloração
da telha.
 Forro PVC
Colocação de forro constituído de painéis lineares de PVC, fixados em estrutura de
madeira, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a
finalidade de ocultar tubulações aparentes.
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Os cômodos que recebem o forro deverão ser indicados no projeto, assim como a
altura de instalação.
O tarugamento deverá ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos,
deverão ser grampeados os painéis do forro. No caso de perfilados metálicos, os painéis
deverão ser fixados por meio de parafusos ou presilhas. O comprimento dos painéis de
PVC deverá ser de aproximadamente 0,5 cm menor do que o vão a ser forrado, para
permitir a livre dilatação do material. Para o acabamento periférico, poderão ser utilizados
perfis de alumínio ou madeira.
8. Revestimento de paredes
 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e,
eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior
aderência entre a base e a camada de revestimento.
A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia,
predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm.
O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com
superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas
da base.
Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas
formas é aconselhável apiloar ou jatear areia antes de chapiscar.
O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR
7200 – Revestimentos de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo,
aplicação e manutenção.
O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.
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Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco
aplicado deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela
fiscalização.
Para o preparo da base, recomenda-se:
-

As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza,

prumo e nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira.
-

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas,

óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar
a aderência.
-

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes:

1-

Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície

ou aplicar jato de água sob pressão.
2-

Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos.

Poderá ser efetuada utilizando-se os seguintes processos:
a)

escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato

trisódico ( 30g de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em
seguida, com água limpa em abundância;
b)

saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático (

5 a 10% de concentração ), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida
com água limpa em abundância;
c)

empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de

aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira
através de ar comprimido ou lavagem com água;
d)

escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com

água limpa em abundância.
- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente prémolhada. Molhar a superfície a chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada
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através de aspersão vigorosa da argamassa de cimento e areia no traço 1:3,
continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir.
 Emboço com argamassa cal hidratada, areia sem peneirar, traço 1: 4 com 130
kg cimento
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e,
eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, para receber o revestimento
cerâmico.
O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR
8214 – Assentamento do revestimento cerâmico.
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá
possuir textura e composição uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual ou
no processo mecanizado.
A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento.
Esse tempo poderá ser alterado com a introdução de aditivos retardadores de pega.
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível
com o processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com
dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá estar regularizada. Caso
apresente irregularidades superficiais superiores à 10mm, como depressões furos,
rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências,
deverão ser reparadas antes de iniciar a regularização.
Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos
pela colocação de tela metálica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou
blocos.
A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm.
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Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica
com utilização de nata de cimento sobre a argamassa fresca, ou aguardar o
endurecimento por um período de 7 dias, para assentamento com argamassa.
O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir
indicados, obedecidos os prazos mínimos:
a)

24 horas após aplicação do chapisco;

b)

14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e

cerâmicas e de blocos de concreto, para início dos serviços de revestimento, excluindo o
chapisco;
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências
dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da
desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira
e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que
será empregada no revestimento.
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as
guias ou mestras.
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa,
lançando-a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de
pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área desejada.
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e
a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as
depressões deverão ser preenchidas, mediante novos lançamentos de argamassa nos
pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e
homogênea.
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 Reboco com argamassa de cimento, saibro e areia peneirada, traço 1: 4: 5
Aplicação de camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboço,
propiciando uma superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se
constitua no acabamento final.
O reboco deverá ser iniciado somente 21 dias após a conclusão do emboço.
A espessura da camada de reboco deverá ser de no máximo 5mm.
Não pode ser aplicado, se o acabamento decorativo for constituído de tinta a base
de epóxi, borracha clorada, poliuretano ou for suscetível à alcalinidade.
A argamassa de reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao
processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia fina, com dimensão
máxima. O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR
7200 – Revestimentos de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo,
aplicação e manutenção.
O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado, a
depender do acabamento a ser realizado.
O reboco deverá aderir bem ao uniforme, proporcionar facilidade de aplicação
manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá
estar de acordo com a decoração especificada.
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências,
dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da
desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira
ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica a que
será empregada no revestimento.
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será empregada no
revestimento.
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Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as
guias ou mestras.
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa,
lançando-a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de
pedreiro ou através do processo mecânico, até preencher a área desejada.
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e
a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as
depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos
pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e
homogênea.
O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura
desejado.
 Cerâmica esmaltada 30x30 (cor clara)
Assentamento de cerâmica comum com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia média, no traço 1: 0,5: 5 espessura de 2,5 cm. Antes de o assentamento verificar
a altura na planta, observar as juntas e prumo.
Iniciar a aplicação da argamassa com o lado liso da desempenadeira, imprimindose uma pressão suficientemente forte para que a argamassa adira ao substrato,
buscando-se com esse procedimento, uniformizar a superfície. Em seguida, passa a
desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação de cordões, cuja altura
resultante deve ser da ordem de 3mm, podendo variar entre 2 e 5 mm. Após o
espalhamento da argamassa, fixar os componentes cerâmicos, e imprimir leves batidas
sobre os mesmos, empregando-se o cabo da colher de pedreiro.
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 Rejuntamento para cerâmica
Execução de rejuntamento para cerâmica, utilizando cimento branco. As juntas
entre as cerâmicas deverão ser, no máximo, igual a 3 mm de espessura.
Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado como cal,
areia, cimento e caulim. Molhar as juntas antes da aplicação do rejuntamento.Preencher
as juntas entre as peças cerâmicas com pasta de cimento branco. Em seguida, alisar o
material, fazendo o acabamento final do rejuntamento.
9. PISOS
 Lastro impermeabilizado, espessura de 8,00cm, concreto não estrutural
Aplicação de camada de concreto, executada sob área coberta da construção, com
solicitação leve, destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente
por via capilar.
O lastro deverá ser constituído por concreto de cimento Portland, dimensão máxima
caracterizada do agregado de 19,0mm, consumo mínimo de cimento igual a 200kg/m 3 e
uso de aditivo impermeabilizante.
A dosagem do aditivo plastificante/impermeabilizante deverá variar entre 0,2 e 1,0%
sobre a massa de cimento, conforme recomendação do fabricante.

Após a limpeza, compactação e regularização do terreno, fixar gabaritos, distantes
2m a 3m entre si, para o acabamento final da superfície do concreto no nível desejado.
Lançar o concreto sobre o terreno umedecido, distribuindo-o sobre a superfície a ser
lastreada, ligeiramente apiloado, manualmente. Regularizar a superfície do lastro com
auxílio de régua metálica, própria para esta finalidade.
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 Regularização de base para revestimentos cerâmicos
Regularização da base já executada com argamassa de cimento e areia no traço
1:5, espessura de 3 cm. Destina-se principalmente a pisos térreos.
A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes,
arredondamento de cantos, embutimentos e fixações de tubos, conforme o projeto.
A superfície deverá estar limpa e seca.
Os níveis da laje ou base deverão ser verificados e as mestras executadas
imediatamente antes da aplicação da argamassa.
A camada de regularização deverá ser preparada com argamassa de cimento e
areia no traço 1:5.
Após a aplicação da argamassa a superfície final será sarrafeada e desempenada.
Poderá ser polvilhado cimento (0,5 kg/m2), antes de desempenar a superfície.
A espessura da argamassa deverá ser pelo menos 3cm.
 Cerâmica esmaltada 30x30 PEI IV (cor clara)
Assentamento de cerâmica comum com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia média, no traço 1:0, 5:5, espessura de 2,5cm, sobre base regularizada.
Antes de o assentamento verificar as condições locais, isto é, observar a
ortogonalidade entre as vedações verticais, a planeza e as condições superficiais do
contra-piso, bem como se todas as demais atividades que antecedem a execução do
revestimento de piso estão terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos,
instalações em geral e os revestimentos de parede.
Nos casos em que as paredes sejam revestidas com componentes cerâmicos,
recomenda-se que estes se sobreponham ao revestimento de piso a fim de possibilitar,
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melhor acabamento de junta, garantindo-lhe a estanqueidade, bem como proporcionando
a execução de um detalhe construtivo que permita a existência de uma junta de
movimentação no encontro das duas superfícies.
Recomenda-se que o rejuntamento do encontro entre as duas superfícies seja
executado com uma argamassa de baixo módulo de elasticidade (argamassa fraca), ou o
mesmo material empregado no rejuntamento dos componentes verticais.
Utilizar gabarito (nível do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhamento das peças cerâmicas. Após o preparo, espalhar cuidadosamente a
argamassa sobre a superfície, utilizando-se desempenadeira de aço dentada.
Iniciar a aplicação da argamassa com o lado liso da desempenadeira, imprimindose uma pressão suficientemente forte para que a argamassa adira ao substrato, busca-se
com esse procedimento, uniformizar a superfície. Em seguida, passar a desempenadeira
com o lado dentado, que resultará na formação dos cordões, cuja altura resultante deve
ser da ordem de 3mm, podendo variar entre 2 a 5mm.
Após o espalhamento da argamassa, fixar os componentes cerâmicos, e imprimir
leves batidas sobre os mesmos, empregando-se o cabo da colher de pedreiro.
Limpar a superfície com estopa.
 Rodapé cerâmico, 7,5 x 15 cm, argamassa mista de cal hidratada, no traço 1:
0,50: 5
Assentamento de rodapé cerâmico com argamassa mista de cal hidratada, no traço
1: 0,50: 5, para recobrir o encontro entre piso e parede e proteger o pé da parede.
Deverão ser planas, sem trincas ou deformações e ter textura uniforme.
A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço
deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, tendo
como dosagem inicial às proporções 1: 0,50: 5 de cimento, cal hidratada e areia média,
em volume.
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Poderá ser executado o rejuntamento dos espaços entre as peças do rodapé,
rodapé e piso, rodapé e parede, com uma massa plástica de cimento, cimento branco ou
de cimento branco com pigmento colorido, de modo a obter a cor desejada.
Somente após o assentamento do piso, será fixado na parede com argamassa. As
peças serão assentadas na parede, niveladas e alinhadas, com auxílio de um fio flexível
estirado horizontalmente na altura do rodapé e distante da parede na medida equivalente
à espessura da peça e da camada da argamassa de assentamento.
Quando assentados com argamassa mista de cal hidratada, as peças deverão ser
previamente molhadas. Entre as peças deverão existir juntas com espaçamento entre
1mm e 3mm. Após o assentamento, serão limpas as peças de qualquer resíduo da
argamassa.
 Soleira de mármore, 15 cm
Assentamento da peça no encontro de piso de cômodos contíguos ou no
acabamento do piso, nos vãos das portas.
As peças de mármore deverão ter as dimensões e tipos especificados no projeto.
As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, ter textura uniforme e polida.
A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço
deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, tendo
como dosagem inicial às proporções 1: 1: 4 de cimento, cal hidratada e areia média, em
volume.
Poderá ser executado o rejuntamento entre o piso e a soleira, com uma massa
plástica de cimento, cimento branco ou cimento branco com pigmento colorido, de modo
a obter a cor desejada.
A soleira será assentada preferencialmente junto à execução do piso, devendo-se
penetrar 2 cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência
o alinhamento das paredes. Sobre a camada de argamassa mista de cimento, cal
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hidratada e areia no traço 1: 1: 4, nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm, será lançado
pó de cimento, que formará uma pasta sobre a qual a soleira deverá ficar completamente
assentada.
As peças de mármore serão limpas de qualquer resíduo de argamassa.
 Peitoril de mármore, 20 cm
Assentamento de peça para arremate da parede do vão da janela, na altura da
parte inferior.A peça de mármore deverá ter a largura especificada, o comprimento na
medida do vão da esquadria mais 4cm e, modelo e cor especificados no projeto. As
peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, com textura uniforme e polida. É
importante que o peitoril tenha sua seção em degrau para o interior, caso a abertura da
janela permita, de modo que a água que escore pela esquadria não penetre no cômodo.
A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço
deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, tendo
como dosagem inicial às proporções 1: 1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em
volume.
A peça deverá ser aplicada com um caimento de cerca de 10% para o exterior com
pingadeira para evitar o escorrimento da água pela parede.
O peitoril será assentado penetrando 2,00cm de cada lado da parede no vão da
esquadria. Sobre a camada de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média
no traço 1: 1:4, nivelada, será lançado o pó de cimento, que formará uma pasta sobre a
qual o peitoril deverá completamente assentado, nivelado ao longo da esquadria, com a
declividade desejada, no sentido transversal e com sua borda livre da parede, para a
atuação da pingadeira.
A peça de mármore será limpa de qualquer resíduo de argamassa.
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Caso a espessura da parede seja superior a largura do peitoril, deverá ser
executado o devido o arestamento da parede, de modo a completar o acabamento.


Rejuntamento para piso cerâmico, com cimento branco
Execução do rejuntamento de piso cerâmicos, utilizando cimento branco.

Recomenda-se que o rejuntamento dos componentes seja realizado respeitando-se um
prazo em torno de 24 horas, após a fixação dos mesmos. Esta verificação vem no sentido
de proporcionar maior acomodação do revestimento, minimizando o efeito das tensões
que surgem no conjunto, bem como de evitar que, ao ficar muito tempo exposto, surjam
problemas com o possível acúmulo de sujeira. As juntas entre os pisos cerâmicos
deverão ser no máximo igual a 3 mm de espessura. Não deverá ser adicionado nenhum
tipo de aglutinante ou agregado, tais como, cal, areia, cimento ou caulim. Após a limpeza
das juntas estas deverão ser molhadas antes da aplicação do rejuntamento.
Espalhar a pasta ou argamassa de rejuntamento (cimento branco), distribuindo-a de
maneira que penetre uniformemente nas juntas, com auxílio de um rodo pequeno, em
movimentos alternados (semelhante ao limpador de pára-brisas), de modo a preencher
todas as juntas, não permitindo que haja excesso ou falta de material. Com as juntas
preenchidas, as mesmas poderão ser frisadas com madeira branca, ferro redondo
recurvado ou outro formato conforme especificações de projeto. Este procedimento
permite

uma maior

compacidade

da

junta

diminuindo

a

sua

porosidade

e,

consequentemente, aumentando a sua estanqueidade.
 Piso cimentado impermeabilizado, traço 1: 3 espessura de 1,50 cm
Execução de piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre à base ou lastro
de pavimentação em área externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a
superfície.
À base deverá estar nivelada, desempenada, curada e endurecida.
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O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da
argamassa quanto a trabalhabilidade.
Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura
da argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e protegidos da ação direta do
sol logo após a aplicação.
Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos,
distantes 2m a 3m entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da
superfície.
Sobre a base de regularização, serão colocadas as juntas de dilatação, que
poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível formando quadrados.
Será empregada argamassa constituída de cimento e areia média ou grossa sem
peneirar, no traço 1: 3, com impermeabilizante, com espessura de 1,5 cm. A argamassa é
lançada sobre a base ou lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e nivelado
com auxílio de régua metálica, própria para esta finalidade. A superfície terá o
acabamento desempenado.
10. PINTURA
 Emassamento de paredes internas, com demãos de massa para pintura a óleo
Execução do emassamento de paredes internas, indicado para nivelar e corrigir
imperfeições em qualquer superfície de alvenaria para posterior aplicação de pintura.
Deve ser aplicada sobre uma superfície firme limpa, seca, sem poeira, gordura,
sabão ou mofo. Para superfícies excessivamente absorventes, deve-se aplicar um fundo
selador anterior ao emassamento.
Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em
camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10
horas ou conforme orientação do fabricante, a superfície deve ser lixada de grão 100 a
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150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o nivelamento e,
após o período de secagem, proceder ao lixamento final.
 Pintura a óleo em paredes internas, duas demãos, sem massa
Execução de serviços de pintura em paredes internas, com tinta a óleo, a ser
aplicado em superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido.
A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O
substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo.
A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30
dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é
necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes.
Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar
a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra.
Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta.
Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície
preparada.
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão
anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a
primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.


Emassamento de paredes externas, com duas demãos de massa acrílica
para pintura látex acrílicas
Execução de emassamento para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer

superfície de alvenaria para posterior aplicação de pintura.
Deve ser alisada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura,
sabão ou mofo. É recomendável a aplicação do líquido selador acrílico, anterior ao
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emassamento, pois melhora a impermeabilização da parede e a aderência da massa
acrílica.
Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em
camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três
horas, a superfície deve ser lixada, com lixa de grão 100 a150, a fim de eliminar os
relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o nivelamento e, após o período de
secagem, proceder ao lixamento final.
 Pintura de paredes externas com textura acrílica
Recomenda-se aplicar 3 demãos de látex acrílico para melhorar a impermeabilidade
da superfície e durabilidade da pintura.
Aplicável com desempenadeira dentada, batido com escova, rolo ou espátula,
diluída no máximo até 5% com água potável, ou até 50% se usado com selador.
 Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa para
pintura a óleo ou esmalte
Aplicação de massa à base de óleo em esquadrias de madeira, para correção de
imperfeições superficiais na peça, preparando-a para pintura a óleo ou esmalte.
Deve-se preparar a superfície da madeira antes do emassamento através do
aparelhamento com lixa de madeira. Se a madeira for nova, é recomendável aplicar uma
demão de fundo sintético nivelador.
Deve-se usar massa a óleo com grande poder de enchimento, de boa aderência e
que seja fácil de lixar.
Com a superfície das esquadrias já preparada, utilizar espátula ou desempenadeira
de aço para aplicação da massa. Caso necessário, pode-se diluir com solvente. A massa,
então, deve ser aplicada em camadas finas e sucessivas até o nivelamento total da
superfície, observando o intervalo de 8 horas entre demãos ou para lixar.
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Depois de aplicada, a superfície deve ser lixada para então receber o acabamento
final, ou seja, o esmalte ou tinta óleo.
 Pintura a óleo ou esmalte em esquadrias de madeira, com duas demãos, sem
massa
Aplicação de esmalte em esquadrias de madeira.
Para aplicar o esmalte sobre as esquadrias, deve-se, primeiro, verificar as
condições das peças, ou seja: as peças devem estar secas, isentas de óleo, graxas,
sujeira, resinas, resíduos de serragem e outros contaminantes.
Para esse serviço, recomenda-se que a aplicação seja feita em recintos fechados
quando possível, para evitar que partículas de pó adiram à tinta. Também os pincéis
deverão ser de pêlo especial para não riscarem a tinta.
Faz o preparo da superfície de acordo com as condições encontradas: remove-se a
resina exsudada, se a madeira é resinosa, com 2 demãos de 20 a 25gr, de goma lasca
dissolvida em 100ml de álcool etílico, lixa-se a superfície no sentido das fibras e removese o pó por escovamento e/ou pano embebido em aguarrás.
Aplica-se, então, uma demão de tinta de fundo branca, diluída de acordo com
recomendações do fabricante.
Aguarda-se secagem (12 a 24 h), depois lixa e elimina-se o pó. Deve-se aplicar,
então, a primeira demão de esmalte de acordo com as orientações técnicas e
recomendações do fabricante. Depois de 12 a 24 h de secagem, pode-se fazer correções
se necessário, com massa óleo, lixar levemente e eliminar o pó. Aplica-se a segunda
demão de tinta, sendo que o acabamento final deve se apresentar uniforme, sem falhas
manchas ou imperfeições.
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11. Serviços Complementares
 Passeio de concreto, incluindo preparo da caixa
Execução de passeio em concreto, feitos por quadros limitados pela parede externa
da edificação, meio fio e ripas de madeira, com espessura média de 0,07m.
Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura
do concreto. O serviço não deve ser executado em dias chuvosos, tendo-se o devido
cuidado de manter o passeio protegido da ação direta do sol logo após a aplicação. O
concreto deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias.
O concreto deve ser dimensionado para o fck =13,5 Mpa, e ter trabalhabilidade
necessária para ser distribuído, regularizado e nivelado sobre a base e dentro dos
quadros.
Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se às ripas
formando quadros. As ripas devem estar perfeitamente alinhadas e niveladas, pois
devem ser utilizados também como guias para o nivelamento de concreto.
O concreto é lançado sobre a base, no quadrado distribuído e nivelado, tomando
como referência às faces superiores das ripas de madeira.
 Confecção de jardineiras
Serviço de confecção de jardineiras sem sistema de drenagem para fins de
paisagismo.
As espécies herbáceas deverão ser plantadas, de preferência na fase adulta. As
espécies arbustivas deverão ser plantadas em, com altura mínima de 0,50 m.
As árvores deverão ser plantadas em mudas, com altura mínima de 1,20m com
suporte de proteção.
Deverão ser indicadas todas as “espécies vegetais” a serem aplicadas, previamente
estabelecidas no projeto paisagístico.
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A terra vegetal deverá se isenta de elementos que possam dar origem a outros tipos
de vegetação. Após 30 dias verificar a pega das mudas.
Em grandes áreas de jardineiras, ter um local específico para recebimento de
mudas. Itens de controle antes do plantio: sanidade das mudas rega e queima das raízes.
Moldagem da jardineira de acordo com o formato e dimensões do projeto. Executar
manutenção e irrigação pelo prazo mínimo de 60 dias.
Colocação de camada de pedra britada (brita nº 2) em espessura mínima de 10 cm.
Colocação de camada de areia, adubos e terra vegetal. Execução de covas
adubadas com antecedência ao plantio para possibilitar boa assimilação dos fertilizantes
e impedir queimaduras nas raízes das mudas. Arrancar germinação de sementes ou
raízes ANTES DO PLANTIO. Fazer plantio de mudas em covas com dimensões
adequadas a cada espécie, em formas/desenhos criativos, descrito no projeto
paisagístico.


Bancadas

A bancada da recepção será em madeira revestida em fórmica.
As demais bancadas serão em aço inox com largura de 0,50m.
12. Limpeza Final
 Limpeza geral da área construída
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos.
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais
sujeira e toda as superfícies estiverem polidas.
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura.
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.
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Lavar com água e detergente as superfícies laváveis.
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias,
lâmpadas, metais, ferragens e vidros.
O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira,
pó, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente.
13. Instalação Elétrica
O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das
obras, segundo as normas da ABNT e conectar na rede externa existente.
14. Instalação Hidro-sanitária
A empresa executora deverá fazer Projeto executivo, que será baseado nos pontos
implícitos do Projeto Arquitetônico e Layout e Projeto Básico. Deverá ser concebido
dentro das Normas ABNT e da RDC – 50/ANVISA.
A rede será embutida, em tubos de PVC rígido rosqueável, apropriados para este
fim, e dentro das normas da ABNT.
Todas as peças sanitárias serão em louça branca de 1ª qualidade, as descargas
serão de embutir.
Todas as ferragens e metais serão cromados de 1ª qualidade.
Todos os sifões, ralos e válvulas serão metálicos nos locais previstos no projeto.
Toda a instalação de esgoto deverá ser independente das redes já existentes.
Deverão ser instaladas fossas sépticas, caixas de gordura, sumidouros, caixa de
passagem, etc.
Deverá ser instalado reservatórios superiores em fibra de vidro.
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A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar
a barra na parede através de grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia,
no traço de 1:2.
15. OBSERVAÇÕES
- Todas as tubulações deverão ser embutidas nas paredes, laje ou piso.
- Todas e quaisquer dúvidas nas especificações acima deverão ser verificadas junto
à fiscalização da obra ou autor do projeto.
- Os critérios de medição seguiram orientação do SINAPI.
- É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensão dos serviços.
- Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, em
requerimento por escrito, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser
exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao
Contratante.
- Qualquer dúvida com relação aos projetos e/ou memorial descritivo deverá ser
esclarecida anteriormente ao início dos serviços, em requerimento por escrito,
diretamente à fiscalização da Obra.
Barreiras-Ba, 19 de outubro de 2018

_________________________________________
Wecslei Duarte de Souza
Engenheiro Civil
CREA 050833702-0 BAHIA
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MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO TIPO 2

SITUAÇÃO ATUAL
Os estudos apresentados foram definidos de acordo com o programa de
necessidade para o posto de saúde da família (PSF) que contempla 01 equipes
multiprofissional.
O PSF (Programa de Saúde da Família) tem a função de melhorar a saúde do
cidadão brasileiro, de acordo com os princípios do SUS, utilizando um modelo de
assistência integral, mediante o trabalho de uma equipe multiprofissional em unidades
básicas de saúde.
Se tratando de licitação em lotes, em diversas localidades do município,
considera-se a implantação em terreno com no mínimo 30 metros de frente por 20 metros
de profundidade, tendo um total de 600,00 m².
O clima do Município de Barreiras é quente e seco com uma temperatura média
de aproximadamente 28°C e tem como ventos predominantes Nordeste e Sudeste, e por
este motivo, procurou-se direcionar o ambiente de espera para essa situação de melhor
aeração.
JUSTIFICATIVA TÉCNICA
O terreno contemplado para o projeto e implantação do Posto de saúde, situa-se
em uma área relativamente plana, o que facilita sua implantação.
Os setores foram dispostos conforme as prioridades de relacionamentos e
procurou-se também, na medida do possível, resguardar os ambientes internos da
insolação direta e, mantê-los ventilados. Criaram-se alguns espaços internos ajardinados
para aeração e humanização do local.
A forma e estrutura do projeto foram programadas para tornar eficiente e funcional
a edificação, adequando o programa proposto ao espaço disponível.
CARACTERIZAÇÃO DO PRÉDIO EM ESTUDO (POSTO DE SAÚDE)
ATIVIDADES E SUAS INTER-RELAÇÕES

O programa de atividades para um PSF com 01 equipe de atenção básica, foi
definido de acordo com o SAÚDE LEGIS (Sistema de Legislação de Saúde) e contempla
o seguinte programa:
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01- Sala de recepção e espera.............................................................

01 unidade

02- Sanitário p/ pessoa c/ necessidades especiais...................................02 unidades
03- Sala de imunização .......................................................................

01 unidade

04- Farmácia ( estocagem/dispensação de medicamentos)...................

01 unidade

05- Consultório indiferenciado/acolhimento ...........................................

01 unidade

06- Consultório com sanitário anexo ....................................................

02 unidade

07- Consultório odontológico para 02 equipes.......................................

01 unidade

08- Sala de inalação coletiva ..............................................................

01 unidade

09- Sala de curativo ............................................................................

01 unidade

10- Sala de procedimento/ coleta c/ wc anexo....................................

01 unidade

11- Expurgo/utilidades .......................................................................

01 unidade

12- Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado ...............

01 unidade

13- Sala de administração e gerência .................................................

01 unidade

14- Sala de atividades coletivas/ sala de Agentes Comunitários ...........

01 unidade

15- Almoxarifado ..............................................................................

01 unidade

16- Copa ...........................................................................................

01 unidade

17- Banheiros para funcionários, masculino e feminino ........................

02 unidade

18- DML (depósito de material de limpeza) .........................................

01 unidade

19- Depósito para resíduo comum ......................................................

01 unidade

20- Depósito para resíduo contaminado ..............................................

01 unidade

Como atribuições terá, além do Serviço de Assistência à Saúde, a Prestação de
serviços de apoio à gestão e execução administrativa, Prestação de serviços de apoio
logístico (zelar pela limpeza e higiene do edifício, instalações e áreas externas, materiais
e instrumentais, bem como pelo gerenciamento de resíduos); Proporcionar condições de
segurança e vigilância do edifício, e condições de infraestrutura predial (abastecimento
de água e alimentação energética).
SOLUÇÃO DE ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – a EMBASA (Empresa Baiana de Água e Saneamento),
é a responsável pelo suprimento de água potável do Município.
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A supracitada unidade possuirá reservatórios (com capacidade de 4.000l), que a
abastecerá de forma satisfatória.
ÁGUAS PLUVIAS – estas são coletadas através de um sistema de calhas existente na
coberta, que as envia para o sistema de rede coletora de águas pluviais.
ESGOTO – o estabelecimento em estudo, situa-se numa área da cidade que é servida
por rede de saneamento, sendo seus detritos lançados nessa rede.
ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O lixo deverá ser acondicionado em containeres, levando em consideração a
separação do lixo seco e do lixo molhado. A coleta do mesmo deverá ser feita pela
Companhia Beneficiária do Lixo, que os transporta e deposita em áreas determinadas
(específicas) para tal.
FLUXOS INTERNOS DO ESTABELECIMENTO
A entrada principal do Posto de Saúde será feita através de um hall, que direciona
os pacientes para a grande sala de espera e daí para o atendimento conforme a
necessidade de cada paciente.
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A edificação é constituída por um prédio de pavimento térreo com uma área
construída de 315,45 m², possui área para estacionamento, uma sala para treinamento,
uma sala para agentes comunitários, um consultório odontológico e um para atendimento
geral com banheiro, uma sala de coleta com banheiro, um almoxarifado, um DML, uma
copa, dois banheiro com chuveiros, dois lavabos, uma sala para lavagem, uma sala para
esterilização/estoque, uma sala para sutura, uma sala para administração, uma sala para
arquivo, uma sala para recepção, uma área para espera, uma sala para terapia
respiratória, uma sala para imunização, uma sala para farmácia, uma área para lixo
comum e uma área para lixo contaminado. A execução de todos os serviços deve está
rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescrições contidos
nas especificações, normas técnicas da ABNT e decretos municipais. A acessibilidade às
pessoas portadoras de necessidades especiais foi observada em todos os ambientes,
conforme a Lei nº 10.098/2000 e a norma ABNT/NBR 9050/1994.
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. TAXAS E EMOLUMENTOS
Caberá à contratada efetuar a regularização das obras junto aos órgãos públicos
(Prefeitura, CREA, concessionárias, etc.). A contratada deverá providenciar cópia dos
projetos para execução das obras e apresentação junto à prefeitura. A regularização da
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obra, bem como a quitação das taxas e emolumentos, deverá ser realizada em tempo
hábil, para evitar transtornos ao bom andamento dos serviços.
2. CANTEIRO DE OBRAS
Placa da obra: Instrumento padronizado e obrigatório que serve para que os órgãos
fiscalizadores observem quem é o responsável por cada tipo de serviço contratado. Para
sua execução deverão ser observadas as disposições da Resolução nº 250, de 16/12/77,
do Confea – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que “regula o tipo e uso das
placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de
Engenharia e Agronomia”.
A colocação e manutenção das placas são obrigatórias enquanto durar a obra. Deverão
estar visíveis e legíveis ao público e ter área mínima de 6m2, contendo os nomes do
Autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como
dos responsáveis pela execução dos trabalhos.
A placa será em chapa galvanizada nº. 24 estruturada em cantoneira de ferro e pintura
com esmalte sintético de base alquídea.
Instalação do canteiro: Os canteiros de serviços devem ser localizados nos pontos mais
próximos das principais frentes de trabalho, com acesso fácil através de áreas bem
conservadas, abrigando todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários à
execução dos serviços contratados.
Deverão ter instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos
e administrativos e compatíveis com o porte da obra, assim como ao atendimento do
pessoal empregado.
Locação da obra: a locação da obra consiste na marcação, no solo, dos elementos
construtivos da edificação. Deverá ser planimétrica e altimétrica, assim como deverá ser
executada somente por profissional habilitado, que utilize instrumentos e métodos
adequados, devendo implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível
perfeitamente definidas para demarcação dos eixos.
A Contratada deve proceder à aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos
e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições
encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local
e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação, por escrito, à
Fiscalização, a quem competirá.
Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente
niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientes
do prédio a construir.
A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perímetro
da obra.
A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcação
nas tábuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos.
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A Contratada deverá manter em perfeitas condições todas e quaisquer referências de
nível (RN) e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer
tempo e oportunidade.
A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Contratada, a
obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - as modificações,
demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando,
além disso, sujeito às sanções multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular,
de acordo com o contrato e com o presente Caderno de Especificações Técnicas.
Tapumes: a Contratada deverá instalar tapumes, estruturados em chapa de madeira
compensada, e=6mm, com 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de altura. A
manutenção do tapume deve ser feita pela CONTRATADA. Este deverá permanecer em
perfeitas condições durante toda a execução da obra. A locação dos tapumes será feita
pela CONTRATADA, antes do início da obra, conforme indicação do fiscal do contrato,
em função do perímetro da área de intervenção da obra. Ao final da obra o material
devidamente desmontado, deverá ser entregue ao município, em local oportunamente
indicado.
3. INFRAESTRUTURA
SAPATAS
As fundações serão executadas de acordo com os projetos apresentados e deverão
obedecer além das recomendações destas especificações, o disposto nas normas
específicas da ABNT.
A fundação será em sapata de concreto armado.
Executar a escavação em profundidade, pré-determinada em projeto. Posteriormente
será executado lastro de concreto magro, no traço mínimo de 1:4,5:4,5, com espessura
não inferior a 5 cm e largura não inferior a 10 cm de cada lado, contados a partir do
paramento externo da peça a ser construída.
Posicionar a armadura, lançando, em seguida, o concreto, até atingir a espessura
pré-determinada em projeto para a base. Executar reaterro apiloado da vala até atingir a
cota do piso acabado.
As formas para concreto armado das fundações deverão ser executadas de acordo
com as prescrições da NBR 6118/14 e possuir as dimensões indicadas no desenho do
projeto de fundações.
As sapatas serão executadas em concreto armado com fck mínimo de 25 MPa de
acordo com detalhe estrutural, devendo ser empregado para adensamento do concreto
vibrador de imersão.
As vigas baldrames e as esperas dos pilares na fundação serão executadas também
em concreto armado com fck mínimo de 25 MPa de acordo com detalhe estrutural,
devendo ser empregado para adensamento do concreto vibrador de imersão.
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As fundações do muro/alambrado serão constituídas por escavação com diâmetro
mínimo de 20cm e profundidade mínima de 80cm abaixo do topo da viga baldrame. O
concreto dessa fundação será apresentar fck mínimo de 20 MPa aos 28 dias.
Reaterro/aterro: O material deverá ser lançado (descarregado e espalhado) em toda a
largura do reaterro/aterro, em camadas de solo cuja espessura não exceda 25
centímetros antes de compactado. Essa espessura poderá ser alterada pela Fiscalização
em função das características do equipamento e do material empregado.
O material deverá ser homogeneizado na umidade especificada e destorroado.
Durante as operações de lançamento e espalhamento, deverá haver no local pessoal
encarregado da remoção de eventuais raízes, detritos e outros materiais inadequados.
Impermeabilização: deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção que
estiverem em contato com o solo. Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma
demão de penetração (bem diluída) e uma de cobertura, após a completa secagem da
anterior. A laje da área destinada a guarda do lixo será impermeabilizada com manta
asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm.
4. SUPERESTRUTURA
Concreto estrutural com transporte, lançamento e adensamento: o concreto terá um
fck = 25MPa, e deverá atender às Normas Brasileiras em vigor. Os processos de
transporte e lançamento do concreto, bem como os planos de concretagem, deverão ser
submetidos à aprovação prévia da fiscalização, cabendo à Contratada utilizar os meios
de transporte mais adequados às características da obra.
Sempre que a interrupção da concretagem for necessária, deverão ser tomadas as
devidas precauções, no sentido de garantir suficiente ligação do concreto já endurecido
com o novo. O concreto deverá ser colocado, sem apresentar segregação de seus
componentes, em todos os cantos e ângulos das formas e ao redor das barras, ganchos,
estribos e peças embutidas, através de métodos e equipamentos adequados e sob
condições de iluminação natural, ou artificial.
A altura máxima do lançamento em queda livre deverá ser de 2,00m e toda a
movimentação do concreto, após seu lançamento, deverá ser feita de modo a não causar
a segregação dos agregados.
Durante e imediatamente após o lançamento do concreto, antes do início da pega, ele
deverá ser convenientemente vibrado, por meio de equipamento mecânico, de acordo
com sua trabalhabilidade e com as determinações da fiscalização.
A vibração, para adensamento do concreto, deverá ser feita de modo que toda a
armadura seja completamente envolvida e todos os recantos das formas preenchidos,
evitando-se ao máximo a formação de ninhos de agregado, ou vazios de qualquer
natureza.
Armadura: os aços estruturais do tipo CA-50 e CA-60, a serem utilizados na execução
de concreto armado deverão atender integralmente as especificações da ABNT.
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Todas as barras de aço estrutural deverão ser convenientemente armazenadas,
especialmente quando sua utilização não for imediata, separadas em molhos de mesmo
tipo e bitola com as respectivas etiquetas de identificação, apoiadas sobre cavaletes de
madeira convenientemente espaçados e, sempre que necessário, protegidos das
intempéries, e demais agentes nocivos, por meio de lonas impermeáveis ou outros
artifícios que garantam níveis mínimos de oxidação durante o tempo de armazenamento
no canteiro.
Forma: serão utilizados chapas compensadas resinadas de boa qualidade, com
espessuras compatíveis com as dimensões das peças a concretar e com as dimensões e
espaçamentos e demais peças de amarração. Todas as fôrmas, bem como os
respectivos travamentos e escoramentos, deverão ser executados de modo a não
sofrerem qualquer tipo de deslocamento, ou deformação, durante e após a concretagem,
e, sempre que necessário, com a previsão de contra-flechas para compensar as
deformações provocadas pelos esforços de carregamento do concreto fresco.
Antes do lançamento do concreto, deverá ser feita uma revisão completa de todo o
conjunto e concluídas as eventuais correções e acertos. Todas as superfícies destinadas
a receber o concreto deverão ser cuidadosamente limpas, removendo-se, além da
serragem, todo e qualquer material estranho, como folhas, pregos, restos de arame e de
eletrodutos, etc. Durante todo o processo de desforma, deverão ser tomados os cuidados
necessários para evitar a ocorrência de choques mecânicos que danifiquem as peças
concretadas, especialmente em se tratando de concreto aparente.
Cura: qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação
deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.
Laje pré-moldada: as lajes serão do tipo pré-moldada para forro para sobrecarga de
100kg/m2. Incluindo o escoramento da laje, o capeamento de 3 cm com concreto fck= 20
MPa e a ferragem negativa.
5. ALVENARIAS
Alvenaria de elevação: serão executadas com tijolos cerâmicos, de 9x19x19cm, de
primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros e sonoros, com faces planas, quebra
máxima de 3%, assentados com argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia
média). A espessura da argamassa de assentamento não poderá ultrapassar 1,5 cm.
Esse traço poderá mudar a critério da fiscalização.
A contratada deverá observar todo o projeto executivo de arquitetura e seus
detalhes, a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos.
Vergas e contravergas: os vãos das aberturas deverão receber vergas de concreto
armado, tanto na sua face superior quanto na inferior (contraverga), prevenindo futuras
trincas ocasionadas pelos umbrais das mesmas. As vergas terão o comprimento
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correspondente à largura da esquadria, com acréscimo de no mínimo 30 cm para cada
lado.
As vergas terão dimensões 9x15cm, executadas em concreto armado sobre as
alvenarias, com ferros CA-60 de diâmetro 5.0mm e concreto com fck mínimo de 20 MPa.
Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda- se uma
única verga sobre todos.
6. COBERTURA
As coberturas deverão abranger todas as áreas especificadas, obedecendo às
inclinações, locações e dimensões previstas no projeto.
A cobertura deverá ser executada com telha galvalume com isolamento termoacústico
em espuma rígida de poliuretano (pu) injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m3, com
duas faces trapezoidais, apoiadas e fixadas sobre estrutura metálica. A fixação das telhas
deverá ser realizada com acessórios adequados conforme especificado pelo fabricante.
Os rufos compreendem chapas de aço galvanizado chumbadas nas platibandas da
cobertura com as frestas devidamente vedadas, de forma a recobrir a fiada extrema do
telhado, protegendo contra água de chuva e infiltrações. Deverão ser obedecidas as
dimensões e declividades constantes em projeto, sendo que as calhas deverão ser
fabricadas em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm e os
rufos em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm.
7. PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES
Todos os ambientes da área interna e coberta do prédio terão piso com placas tipo
porcelanato de dimensões 60x60 cm, com rejuntamento a base de epóxi. O piso da área
do Lixo Comum e Lixo Contaminado será com placas tipo cerâmica esmaltada extra de
dimensões 35x35 cm.
Calçada: será aplicada nas áreas externas e passeios internos que contorna o prédio.
Terão caimento mínimo de 1% em direção à captação para tubulação apropriada. Serão
de concreto moldado in loco com acabamento convencional, não armado. A área do
estacionamento será de piso de concreto com concreto moldado in loco, com
acabamento convencional, espessura 10 cm, armado com tela de aço soldada nervurada,
CA-60, Q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5.0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da
malha = 10 x 10 cm e concreto com fck mínimo de 20 MPa.
Toda área de piso cerâmico deverá receber contrapiso, em argamassa traço 1:4
(cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, com espessura mínima de 3cm.
Rodapé: Todo rodapé deverá ser executado com o mesmo material aplicado no piso.
Todos terão 7cm de altura, assentados argamassa pré-fabricada de cimento colante.
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de
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modo que a superfície final se apresente bem uniforme e em conformidade com as
indicações do fabricante. Deverá ser embutido na parede.
Soleiras: serão assentadas nos ambiente com desníveis, e serão em granito branco
Ceará, arabesco ou similar, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa
traço 1:4 (cimento e areia). As soleiras serão assentadas sob as portas dos WCs
públicos, sob as portas da Área Descoberta, sob as portas do WC da sala de Coleta, do
DML, Copa, WC Masculino e Feminino, WC do Consultório, do Hall de entrada principal e
lateral e acesso dos mesmos.
Filete em granito para box: os pisos dos sanitários deverão ser rebaixados 1,5cm em
relação aos pisos dos ambientes que lhes dão acesso. As áreas dos boxes de banho
também serão rebaixados 1,5cm em relação às demais áreas dos Sanitários. Serão
usados filetes em granito (tipo branco Ceará, arabesco ou similar), com largura de 5cm.
8. REVESTIMENTO
Chapisco: todas as faces internas e externas das paredes e lajes, bem como as
superfícies de concreto armado serão chapiscadas com argamassa mista de cimento e
areia grossa peneirada, no traço 1:3.
Massa única ou emboço em paredes de alvenaria: após chapiscadas, todas as
superfícies de paredes e elementos estruturais que receberão pintura, deverão ser
rebocadas com argamassa única de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8
ou com argamassa a ser aprovado pela fiscalização. As superfícies rebocadas deverão
apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, alinhados, aprumados e nivelados,
com arestas vivas e espessura de 2cm.
Revestimento de parede: as paredes dos banheiros e das salas de Imunização,
Esterilização, Lavagem e DML receberão porcelanato de dimensões 30 x 60 cm, aplicado
com argamassa industrializada e rejunte a base de epóxi com altura até o teto. As
paredes da sala da Farmácia, Terapia respiratória, Consultório Odontológico, Sutura e
Copa que contém pias e todas as paredes da área de guarda de lixo receberão placas de
cerâmica esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas com argamassa
industrializada e rejunte a base de epóxi com altura até o teto.
Fachada: nas fachadas, conforme projeto arquitetônico, serão assentadas placas de
porcelanato, 20x120cm, tipo ripas de madeira, alinhadas a prumo, aplicado com
argamassa industrializada.
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9. ESQUADRIAS
Porta de madeira: todas as portas internas com marco e alisar, serão em compensado,
semi-ocas e lisas e terão espessura de 3,5cm, nas dimensões especificadas no projeto
executivo. As portas terão 3 dobradiças de 3.1/2” x 2.1/2” em latão cromado, com anel,
em cada folha e fechadura de cilindro em latão cromado. A porta entre a sala de Espera e
a Circulação será em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60x2,10m, com
duas folhas e visor 40x50cm com vidro liso comum transparente, espessura de 4mm. As
caixas das portas terão 3,0cm de espessura, em madeira pau d’arco e pintados com
esmalte sintético branco e será na largura exata da parede. Os alisares serão na mesma
madeira com a mesma pintura das caixas e terão as dimensões de 5x1,5cm.
Porta de vidro: as portas que darão acesso a Área Descoberta e da Entrada principal,
com dimensões indicadas em Projeto de arquitetura, deverão ser executadas com vidro
temperado com 10 mm de espessura, fixadas em guarnições de alumínio e estancadas
com silicone industrial em suas junções.
Portão de ferro: o portão de acesso lateral será em tela de arame galvanizado n.12
malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir de dimensões 1,60x2,40m.
Porta de alumínio: as portas da área de guarda de lixo, com dimensões indicadas em
Projeto de arquitetura, serão em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação
com parafusos.
Esquadrias (janelas): as janelas serão de correr, com duas folhas de vidro temperado,
liso, incolor, com caixa de alumínio e puxadores.
Visores: os visores das salas de Lavagem/Esterilização, Recepção e Farmácia, serão
em com vidro temperado 6mm e caixa de alumínio.
Peitoril: os peitoris dos visores e demais esquadrias internas e externas, serão em
granito (branco Ceará, arabesco ou similar) com larguras de 17 cm e terão acabamento
sem quina viva. As esquadrias (janelas) que compõem as fachadas não terão peitoril,
serão realizadas caixas em concreto armado conforme dimensões apresentadas no
projeto arquitetônico.
Cobogó: na parede localizada entre o Hall de entrada lateral e a Circulação serão
assentados cobogós de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, com argamassa traço
1:3 (cimento e areia).
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10. PINTURA
Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. Serão cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina.
As paredes serão pintadas somente após a limpeza do material resultante do
lixamento.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demãos sucessivas.
Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e massa, e após cada demão de massa.
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à
pintura (vidros, pisos, etc). Os salpicos que não poderem ser evitados deverão ser
removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.
Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).
Só serão aplicadas tintas de 1ª (primeira) linha de fabricação.
a) Tetos: receberão uma demão fundo selador acrílico, uma demão de massa látex e
após lixamento duas demãos de tinta látex acrílica.
b) Paredes internas: receberão duas demãos de massa látex e após lixamento duas
demãos de tinta látex acrílica. As paredes da sala de Sutura receberão tinta epóxi, duas
demãos.
c) Paredes externas: as paredes que não forem revestidas com porcelanato, receberão
uma demão de massa acrílica e após lixamento duas demãos de tinta látex acrílica.
d) Portas: sobre superfície de madeira serão aplicadas duas demãos de esmalte fosco,
sobre fundo nivelador branco. Para superfícies metálicas, serão aplicadas duas demãos
esmalte, incluindo proteção com uma demão de zarcão.
e) Alambrado: serão pintados apenas os pilares com duas demãos esmalte, incluindo
proteção com uma demão de zarcão.
11. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
O tipo, a quantidade e a localização dos extintores, assim como a indicação da placa
sinalizadora deverão seguir o projeto.
11.1 - Sistema Móvel
- Será feito através de extintores do tipo pó químico 6kg.
11.2 - Iluminação de Emergência
- Serão utilizadas:
• Luminárias de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com
autonomia de 3h.
• Luminárias de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora.
11.3 - Placas de sinalização
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- Serão utilizadas placas de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,
quadrada, 20x20 cm e 20x40cm, em PVC 2 mm anti-chamas (símbolos, cores e
pictogramas conforme NBR 13434).
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Instalações hidráulicas: a execução das instalações hidráulicas deverá seguir
rigorosamente, o projeto de instalações hidráulicas.
• Tubulações e conexões: todo o material usado no projeto hidráulico será em PVC
soldável. Todas as juntas entre tubos e conexões serão soldáveis com adesivo plástico,
seguindo rigorosamente os procedimentos recomendados pelo fabricante.
Serão usadas conexões com reforço em bucha latão em todos os pontos de água fria
especificados no projeto.
• Peças e acessórios: todas as peças deverão ter funcionamento perfeito, estarem
colocadas rigorosamente conforme o projeto. As peças sanitárias e seus acessórios
serão em louça branca de marca conceituada no mercado. Os registros utilizados terão
canoplas em metal cromado.
• Os reservatórios superiores de água serão cilíndricos com capacidade 2.000 litros.
• A tubulação de ar comprimido utilizada no Consultório Odontológico será em cobre
rígido, DN 15 Classe E, instalado sob o piso.
Instalações de esgoto e águas pluviais: a execução das instalações sanitárias
deverá seguir rigorosamente, o projeto de instalações sanitárias.
• Tubulações e conexões: todo material usado no projeto sanitário será de PVC, rígido
para esgoto série normal e reforçada. Todas as juntas entre tubos e conexões serão
feitas rigorosamente como recomendam as normas. Não será permitido nenhum
vazamento ao longo de toda a rede de esgoto. Todos os detalhes do projeto sanitário
deverão ser observados durante a execução. Os diâmetros e os declives das tubulações
deverão obedecer ao projeto.
Louças, metais e acessórios:
• Bacia sanitária de louça: deverão ser instaladas, conforme detalhes do projeto, bacias
sanitárias de louça de boa qualidade, de cor branca, nos banheiros, inclusive com tampa
e acessórios. Nos banheiros de acesso ao público serão instalados vasos sanitários
sifonados convencional para PCD sem furo frontal com louça branca.
• Lavatório em louça: serão instalados lavatórios em louça com coluna, completos nas
salas dos Agentes comunitários, Farmácia, Imunização, Terapia Respiratória, Consultório
Odontológico, Sutura e Banheiros Masculino e Feminino. Os demais banheiros receberão
lavatórios com bancadas em granito branco Ceará com 01 cuba de embutir oval, em
louça branca, inclusive rodopia 7 cm, conforme dimensões em projeto arquitetônico.
Incluirão sifão, válvula e fixações, todos de primeira qualidade e de marca reconhecida no
mercado.
• Papeleira: serão colocados porta papéis higiênicos de parede em metal cromado sem
tampa. Deverão ter boa qualidade.
AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, BARREIRAS – BAHIA
CEP 47.810-423 - TELEFONE/FAX: (77)3613-8300/3613-8312

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

• Porta papel toalha: serão instalados sobre os lavatórios e as pias porta-papel toalha em
plástico ABS com acrílico.
• Saboneteira líquida: serão instaladas saboneteiras plásticas tipo dispenser para
sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500 ml sobre os lavatórios e as pias.
Os banheiros que têm chuveiros receberão kit de acessórios em metal cromado, 5 peças
contendo: 1 porta-toalhas bastão, 1 porta-toalhas de rosto, 1 cabide, 1 papeleira e 1
saboneteira.
• Tanque: no DML será instalado um tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou
equivalente.
• Pia de cozinha: serão instaladas bancadas em granito branco Ceará, com 01 cuba de
aço inox, incluindo rodopia 7cm.
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Deverão ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construção
vigente da ABNT NBR 5410 Tensão – Instalações Elétricas de Baixa Tensão e em
conformidade com o Projeto Executivo.
A alimentação de energia para o atendimento aos três quadros será feita a partir da
caixa de passagem instalada na sala de Espera conforme projeto elétrico, por meio de
um circuito trifásico com cabo de cobre flexível isolado, #25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV
que virá do medidor da COELBA.
Tomadas
As tomadas serão do tipo embutir, com três pinos com aterramento (2P+T) de 1ª
qualidade, em caixas de PVC (4”x2”), de primeira qualidade, chumbadas na alvenaria.
Deverão ser instaladas tomadas 220 volts a 30 cm (saída baixa), 1,30m (saída média) e
2,15m (saída alta) do piso acabado.
Luminárias
A iluminação interna será provida por luminárias de sobrepor, tipo calhas
chanfradas e lâmpadas fluorescentes (20 e 40W) com fundo refletor de alumínio alto
brilho e com reator eletrônico de 220V. Além dessas luminárias, conforme projeto elétrico,
também serão utilizadas do tipo plafonier, de sobrepor, em alumínio, com difusor em
vidro, para lâmpada eletrônica.
A iluminação externa será feita com arandelas de uso externo em alumínio
pintado, com difusor em vidro transparente, completa incluindo lâmpada fluorescente
eletrônica PL 15W, com localização conforme projeto elétrico.
Interruptores
Todos os ambientes terão acionamento local por interruptor, posicionado próximo
às portas principais de acesso ou em locais estratégicos. Terão espelho na cor branca e
terão quantidade de seções e modelo conforme indicado no projeto elétrico, instalados
em caixa de PVC retangular (4”x2”) embutidas na parede a 130cm do piso acabado.
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Eletrodutos e Caixas
Serão utilizados eletrodutos de PVC rígido, roscável e flexível corrugado, com
diâmetros conforme indicado no projeto elétrico.
Quando embutido no piso, o eletroduto será de PVC rígido roscável com diâmetro
conforme indicado no projeto elétrico.
A caixa de passagem será instalada na parede com dimensões 30x30cm em
chapa de aço galvanizado.
Quadro de Distribuição
Serão instalados 01(um) quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores
termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica ou PVC
no consultório Odontológico e 02 (dois) quadros de energia de embutir, em chapa
metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e
neutro na sala de Espera conforme indicado no projeto elétrico, sendo 1 (um) quadro
exclusivo para climatização e o outro para tomadas e iluminação.
Fiação e Dispositivos de Proteção
Para o ramal de entrada foi utilizado cabo de cobre flexível isolado, #25 mm², antichama 0,6/1,0 kV), embutido em eletroduto de PVC rígido roscável de Ø1.1/2”.
Para alimentação dos quadros foi previsto condutores 0,6/1,0 PVC, com bitolas de 6, 10 e
16mm², conforme descrição no projeto elétrico.
Os condutores para ligação da iluminação e tomada de energia serão do tipo
flexíveis, unipolares, isolados para 0,6/1,0 kV, classe 5 ou similar, seguindo padrão (preto
para circuitos de fase, azul claro para circuitos de neutro, verde para circuitos de terra e
branco para retornos da iluminação.
Cada quadro de distribuição terá um disjuntor geral tripolar, com amperagem e
especificações conforme projeto. Os disjuntores para os quadros de distribuição serão de
padrão DIN/IEC, e sua disposição deve ser de acordo com o Diagrama Unifilar, em
planta, observando o balanceamento de fases, e deverão atender as normas vigentes de
fabricação.
Aterramento
Todas as tomadas terão pinos (2P+T), deverão ser aterradas e a bitola do condutor
de proteção deverá ter bitola igual a do neutro ligadas a uma malha de terra formada por
3 (três) hastes de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8" revestida
com baixa camada de cobre, ligados e interligados por um condutor de cobre nu, meio
duro, bitola 50mm². O aterramento deverá ter uma resistência menor ou igual a 10 Ohms
em qualquer época do ano.
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Telefonia
Deverá ser executada rigorosamente dentro das normas técnicas vigentes, e seguirá
projeto de instalações. Deverão ser instaladas tomadas para telefone, conforme projeto
específico.
As tomadas deverão ficar a 0,30 m e 1,30m do piso acabado e deverão possuir a
fiação no interior dos eletrodutos de PVC roscáveis.
Critério para aceitação de equivalentes
O Projetista admitirá o emprego de equivalentes, mediante solicitação da
CONTRATADA, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, que baseará sua decisão no critério da
analogia, conforme segue:
1) se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de
alguns dos materiais especificados, a utilização dos mesmos obedecerá ao disposto nos
itens subsequentes, e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por
escrito, a FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de
analogia definido a seguir:
a) Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalente, se
desempenharem idêntica função construtiva e apresentarem as mesmas
características exigidas na especificação ou no serviço afeto a elas.
b) Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhante se
desempenharem idêntica função construtiva, mas não apresentarem as mesmas
características exigidas na especificação ou no serviço afeto a elas.
c) Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a
correspondente compensação financeira para uma das partes, conforme o caso.
O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO,
sendo objeto de registro no “Diário de Obras”.
A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada por
escrito em tempo oportuno, pela CONTRATADA, em nenhuma hipótese, que dita
consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na
documentação contratual.
Deverão ser fornecidos à Fiscalização especificações técnicas completas dos
materiais ou equipamentos ofertados como similares, em documento original.
É facultada à Fiscalização a prerrogativa de exigir, sempre que necessário, a seu
juízo, testes e ensaios laboratoriais para comprovação das características técnicas de
materiais ou equipamentos ofertados como similares.
14. DIVERSOS
Chapim: será de concreto aparente com acabamento desempenado, terá espessura
de 3cm e largura variável. Deverá sacar 2cm de cada lado da parede da platibanda, ou
seja, terá 4cm a mais que a espessura da platibanda.

AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, BARREIRAS – BAHIA
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Bancadas/balcões: serão executados em granito (tipo branco Ceará, Arabesco ou
similar), com 2cm de espessura e borda de 4cm. Terá acabamento boleado e rodopio de
15cm do mesmo granito.
Alambrado: será executado conforme projeto arquitetônico. O alambrado será em tela
de aço galvanizado soldada, fio 3mm, h=2,0m, abertura 15x5cm, fixada em pilar de aço
1.1/2" x 1/8", a cada 2,5m. O alambrado será fixado junto ao pilar metálico com grampos
apropriados e padronizados pelo fabricante. A fixação da tela na base será à alvenaria
executada entre os pilares metálicos. Os pilares metálicos terão altura de 3m, sendo
0,40m enterrado e chumbado com concreto.
Grade: será realizada para proteção do compressor e da bomba do Consultório
Odontológico. Será executada com barra chata 3/16” e terá altura de 2,00m.
15. LIMPEZA DA OBRA
Limpeza da obra: durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos
pisos cerâmicos recém concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem
obrigatória de operários exigir.
Serão retirados e limpos todos os excessos de argamassa porventura existentes na
alvenaria. Ainda, serão lavados aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo
ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.
Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e
aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos:
água, esgoto, energia e telefone.
Deverá ser feita a inspeção final com a participação conjunta da CONTRATADA e da
Fiscalização, produzindo-se o Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados
todos os eventuais acertos ou complementos de serviços constantes no contrato.
A CONTRATADA deverá executar, após o encerramento dos serviços de construção
do prédio, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de
obras. O prazo para esse serviço deve estar incluso no prazo total a obra.
Deverão ser entregues 02 jogos completos de chaves de todas as portas instaladas
no edifício, chaves estas que já fazem parte da fechadura, mas no caso de perda durante
a execução da obra a CONTRATADA deverá providenciar cópia das mesmas.
A empresa CONTRATADA deverá realizar a limpeza geral da obra e terreno em torno
da mesma, retirando todo entulho para fora da área da construção.
16. OBSERVAÇÕES
- Todas as tubulações deverão ser embutidas nas paredes, laje ou piso.
- Todas e quaisquer dúvidas nas especificações acima deverão ser verificadas junto à
fiscalização da obra ou autor do projeto.
- Os critérios de medição seguiram orientação do SINAPI.
- É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensão dos serviços.
AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, BARREIRAS – BAHIA
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- Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, em
requerimento por escrito, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser
exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao
Contratante.
- Qualquer dúvida com relação aos projetos e/ou memorial descritivo deverá ser
esclarecida anteriormente ao início dos serviços, em requerimento por escrito,
diretamente à fiscalização da Obra.
Barreiras-Ba, 19 de outubro de 2018.

WECSLEI DUARTE DE SOUZA
CREA 050833702-0

AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, BARREIRAS – BAHIA
CEP 47.810-423 - TELEFONE/FAX: (77)3613-8300/3613-8312

Planta Baixa

Corte - CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, OBRAS,
SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

PLANTA BAIXA
FINALIDADE DO PROJETO:

DATA:

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

24/07/2018

FINALIDADE DA OBRA:

ESCALA:

CONSTRUÇÃO - ZONA RURAL

INDICADAS

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PRANCHA:

DESENHO:

WECSLEI DUARTE

01

ARQUITETÔNICO

01
PROPRIETÁRIO (A):

CPF / CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA - SESAB

CENTRO DE
ATENDIMENTO A
SAÚDE MUNICIPAL

ARQUIVO:
ARQUITETONICO

13.654.405/0001-95

ENDEREÇO DA OBRA:

CENTRO ADMINSTRATIVO DE BARREIRAS - VILA RICA
PLANTA DE SITUAÇÃO:

Fachada Frontal

QUADRO DE ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO (A):

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
CPF/CNPJ:
13.654.405/0001-95

QUADRO DE ÁREAS:

FISCALIZAÇÃO:

ÁREA CONSTRUÍDA :
TÉRREO: 244,69 m²

APROVAÇÃO:

Planta de Cobertura
CONDICIONANTES

Corte - AB

ENG° CIVIL WECSLEI DUARTE DE SOUZA
CREA - BA - 64329/D
CONFEA - 050833702-0 BA

PISO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
1
2

PAREDE

1

2

TETO

4

3

1

LEGENDA DE INSTALAÇÕES:
HF
HQ
FV
FG
FO
FN
FVC
FVL
FAM

FACHADA LATERAL ESQUERDA

FACHADA LATERAL DIREITA

FAI

HF

1.80/0.60 h=1.80

1

HF

Área: 13,14 m²

1

Área: 3,90 m²

Consultório
Odontológico

Treinamento
Área: 24,00 m²

AC FVL

HF

1.20/0.60 h=1.80

4

EE

AC

1

0.80/2.10

2

1

HF

Área: 11,52 m²

1

1

Coleta

1

AUTOCLAVE

1

AC

0.80/2.10

Esterilização
Estoque

ADE

1

1

1

Área: 4,87 m²

1

1

2

1

HF

WC

1

Hall
Funcionários
HAMPER

0.80/2.10

1

0.80/2.10

1

1

Circulação

0.80/2.10

AC

1

1

1

1

0.80/2.10

1

AC

0.80/2.10

Farmácia

1

1
0.80/2.10

1

2.00/2.40

2

4

1

ARMÁRIO AÉREO

4

1

EE

1

2
2.00/0.60 h=1.80
0.80/0.60 h=1.80

1

Agosto/2017
ESCALA:

INDICADA

POSTO DE SAÚDE

1

Hall

CONTEÚDO DA PRANCHA:

Área: 3,30 m²

PRANCHA:

03

PLANTA DE LAY OUT COM OS PONTOS DE INSTALAÇÕES

1

HF

3

PROPRIETÁRIO (A):

1

Sutura
Área: 11,41 m²

ENDEREÇO DA OBRA:

Inscrição Imobiliária:

KM 30 DA BR 020 SAIDA PARA BRASÍLIA.
Barreiras/Bahia

WC

PLANTA DE SITUAÇÃO:

Área: 2,41 m²

1

2

1

HF
1.40/0.60 h=1.80

1.40/0.60 h=1.80

1

1.40/0.60 h=1.80

1

Hall
Área: 12,55 m²

4

PROPRIETÁRIO (A):

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Parede com

CPF /CNPJ: 08.595.187 / 0001 -25

Revestimento

QUADRO DE ÁREAS:

Estacionamento
Área: 46,10 m²

TÉRREO:......................................................... 315,45m²

AUTORIA DO PROJETO:

Jacksonete Cabral de Albuquerque
CAU: A 5000-8 - ARQUITETA / URBANISTA

Parede com Revestimento
Projeção Coberta do Hall de Entrada

0.80/2.10

0.80/2.10

Lixo
Contaminado
Área: 3,02 m²

0.80/0.60 h=1.50

0.80/0.60 h=1.50

Lixo
Comum

Área: 2,24 m²

TOTAL DA ÁREA A CONSTRUIR.................... 315,45m²
ÁREA DO TERRENO ................................ 600,00 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO...................................... 52,57%
COEFIC. APROVEITAMENTO (CAB) .............. 0,5257
TAXA PERMEÁVEL (TP) ................................. 47,43%
APROVAÇÃO:

FACHADA FRONTAL

DESENHO:

Renata
ARQUIVO:

CPF /CNPJ: 08.595.187 / 0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Área: 10,35 m²

Área: 10,35 m²

0.80/0.60 h=1.80

0.70/2.10

Área: 3,00 m²

Terapia
Respiratória

Imunização
4

1

Arquivo

HF
AC HF

1

AC

1

Área: 11,41 m²

Área: 8,26 m²

ED

FAM EE

Área: 14,63 m²

2.00/0.60 h=1.80

2

Consultório
Administração

1

1

DATA:

0.80/2.10

AC

1

ADE

1.60/2.40

1

1

Área: 3,42 m²
0.80/2.10

1

1

Recepção

1.40/1.00 h=1.10

AC HF

AC

2.05/1.00 h=1.10

Fraldário

1

0.80/2.10

0.80/2.10

1

E

FINALIDADE DA OBRA:

Espera
Área: 41,13 m²

0.80/2.10

1.20/0.60 h=1.80

Área: 27,78 m²

2.00/2.40

ED

CONSTRUÇÃO

Área: 10,42 m²

0.50/0.60 h=1.10

Área Descoberta

Área: 2,89 m²

EE

FINALIDADE DO PROJETO:

1

2

CD

Escritório de Arquitetura - Jacksonete Cabral de Albuquerque

1.40/0.60 h=1.80

2

HQ

2

Área: 5,00 m²

1

Cobogó 1.80/1.80 h=0.60

1

HF

1

0.80/2.10

1.60/2.10

Área: 2,89 m²
0.80/2.10

1

1.10/2.10

2.00/2.40

2

1

0.80/2.10

FVL

1.20/0.60 h=1.80

1

WC

Área: 4,24 m²

2

Lavagem

AC

HF

HF

ADE AC

Área: 18,27 m²

0.80/2.10

1

ED

1

0.80/2.10

0.80/0.60 h=1.10

1

HQ

1

1

1

0.80/2.10

WC

AC

1

1

2

0.80/2.10

1

Parede com Revestimento

1.20/0.60 h=1.80

1

HF

Área: 3,20 m²

Área: 1,76 m²

Almoxarif.

WC
Masculino

HQ

Copa

DML

1

1

Área: 3,02 m²

Agentes Comunitários

4

0.80/2.10

1.20/0.60 h=1.80

1.20/0.60 h=1.80

0.80/0.60 h=1.80

0.80/0.60 h=1.80

HF

HF

0.80/0.60 h=1.80

0.80/0.60 h=1.80

COMPRESSOR

0.80/2.10

1.80/0.60 h=1.80 4

0.80/2.10

1.80/0.60 h=1.80

BOMBA

GRADE METÁLICA

AC

Planta Baixa
Escala = 1/75

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Fachada Lateral - Direita
Escala = 1/75

POSTO
DE
SAÚDE

0.20

0.10

Fachada Frontal

Fachada Lateral - Esquerda

Escala = 1/75

Escala = 1/75

WC

Coleta

1.70

Circulação

2.30

2.60

0.10

1.10
0.60

Lavagem

Corte EE'
Escala = 1/75

0.20

1.10

Circulação

2.10

1.50

Circulação

0.10 0.60 0.100.50

0.15
1.30
2.10

Consultório

0.90

2.10

Administração

Lixo Comum

1.40

0.50
0.15
0.90

0.90

0.15
3.00

2.10

2.10

Arquivo

Escritório de Arquitetura - Jacksonete Cabral de Albuquerque

Copa
FINALIDADE DO PROJETO:

Corte CC'

Corte DD'

Escala = 1/75

Escala = 1/75

DATA:

CONSTRUÇÃO

Agosto/2017

FINALIDADE DA OBRA:

ESCALA:

INDICADA

POSTO DE SAÚDE
CONTEÚDO DA PRANCHA:

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

PRANCHA:

02

CORTES (AA', BB', CC', DD' e EE') E FACHADAS (FRONTAL e LATERAIS)
TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

PROPRIETÁRIO (A):

2.00

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

1.40

0.10

0.10
0.15
0.50

0.10

PLANTA DE SITUAÇÃO:

2.60

1.70

2.10

1.80

1.80

1.80

Treinamento

Consultório
Odontológico

3.15

3.00

0.20

Agentes
Comunitários

Inscrição Imobiliária:

KM 30 DA BR 020 SAIDA PARA BRASÍLIA.
Barreiras/Bahia

0.60

0.60
0.60

ENDEREÇO DA OBRA:

0.10

0.60
0.60

0.90

0.60
0.60

0.15

0.40

Caixa D'água
1000 Lts.

PROPRIETÁRIO (A):

WC

Coleta

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Esteril./ Estoque

Lavagem

Hall dos Func.

WC Fem.

CPF /CNPJ: 08.595.187 / 0001 -25

Corte BB'
Escala = 1/75
QUADRO DE ÁREAS:

TÉRREO:......................................................... 315,45m²

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

CAU: A 5000-8 - ARQUITETA / URBANISTA

TOTAL DA ÁREA A CONSTRUIR.................... 315,45m²

1.40

0.50

ÁREA DO TERRENO ................................ 600,00 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO...................................... 52,57%
COEFIC. APROVEITAMENTO (CAB) .............. 0,5257
TAXA PERMEÁVEL (TP) ................................. 47,43%

0.15
0.40

0.60

0.15
0.90

0.90

0.15

0.90

1.40
0.10
0.15
0.50

Jacksonete Cabral de Albuquerque

0.60

Área Descoberta

Espera

0.60

Circulação

Corte AA'
Escala = 1/75

2.60

APROVAÇÃO:
2.60

2.10

2.10
0.15

WC PNE

1.80

3.00

0.10
0.20

WC PNE

AUTORIA DO PROJETO:

2.50

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

DESENHO:

Renata
ARQUIVO:

CPF /CNPJ: 08.595.187 / 0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

0.15

1.40

Caixa D'água
1000 Lts.

1.70

Hall

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

0.90

1.40
0.15

0.10
1.70

2.40

0.20

1.70

2.10

0.90

0.15
0.50
0.75
0.10

1.40

1.60
0.50
0.10
0.15
0.10

3.15

0.20

2.10

2.10

2.55

2.70

2.60

0.60

0.90

0.15
0.90

0.75

0.90

0.15 0.10
0.40

0.90

1.40
0.15

0.30
0.15

0.60
0.45

0.15 0.60

0.75

Caixa D'água
1000 Lts.

0.60

0.50

1.85

2.00
2.60

2.50

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

0.10
0.30

0.15

0.90

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

2.00

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

2.25

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO=12%

2.10

0.60

0.10

0.15

0.10

Laje Impermeabilizada
Inclinada

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

30.00
0.15

5.35

C'

7.60

D'

1.80

1.50

0.15

7.30

0.80

2.30

1.95

6.15

1.50

2.10

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO 12%

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO 12%

4.15

5.70

3.30

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO 12%

B

B'

CALHA

2.90

8.40

CALHA

Parede com Revestimento

4.00

5.35

5.90

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO 12%

20.00

20.00

A'
7.70

A

6.90

1.15

3.15

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO 12%

Parede com Revestimento

4.15

5.30

E'

C

30.00

Laje Impermeabilizada

D

E

Planta de Cobertura
Escala = 1/125

C'

D'

30.00
0.15

0.15

0.15

0.15

3.65

0.15

3.20

0.15

1.30

0.15

3.60

0.15

1.10

0.15

1.30

0.15

1.80

0.15

2.65

1.65

0.15

1.45

0.15

Área: 27,78 m²

1.60
0.15
2.30
1.20

0.80/2.10

0.80/2.10

Agosto/2017

1.65

Hall
Área: 3,30 m²

ESCALA:

INDICADA

CONTEÚDO DA PRANCHA:

A'

PRANCHA:

01

PLANTA BAIXA - TÉRREO E PLANTA DE COBERTURA
PROPRIETÁRIO (A):

0.80/2.10

ENDEREÇO DA OBRA:

0.15

20.00

0.75
1.40/0.60 h=1.80

1.40/0.60 h=1.80

1.60/2.40

0.50

0.15

Área: 46,10 m²

0.80/2.10

5.00

CAU: A 5000-8 - ARQUITETA / URBANISTA

TOTAL DA ÁREA A CONSTRUIR.................... 315,45m²

1.40

0.80/2.10

1.00

Lixo
Comum

Área: 2,24 m²

0.15
2.40

2.40
0.06

1.50

4.80

3.00

0.06

3.00

1.00

1.00

2.85
0.15

0.15

12.40

6.45

8.00

3.00

0.15
30.00

FACHADA FRONTAL

C

D

Planta Baixa
Escala = 1/75

ÁREA DO TERRENO ................................ 600,00 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO...................................... 52,57%
COEFIC. APROVEITAMENTO (CAB) .............. 0,5257
TAXA PERMEÁVEL (TP) ................................. 47,43%
APROVAÇÃO:

0.15

0.85

0.80/0.60 h=1.50

0.06
1.50

1.35

Área: 3,02 m²

E

AUTORIA DO PROJETO:

Jacksonete Cabral de Albuquerque

0.80/0.60 h=1.50

Lixo
Contaminado

TÉRREO:......................................................... 315,45m²

1.60

4.00

Projeção Coberta do Hall de Entrada

0.15

2.15

1.84

Parede com Revestimento

QUADRO DE ÁREAS:

0.15

0.15

E'

Estacionamento

MURO H=2.60

5.90

0.75

1.85
2.00

5.15

0.06

2.65

Parede com
Revestimento

2.65

0.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

0.90

1.84

0.15

3.00

PROPRIETÁRIO (A):

CPF /CNPJ: 08.595.187 / 0001 -25

0.75

2.05

Hall
Área: 12,55 m²

1.00

0.80/0.60 h=1.80

1.40

WC

Área: 2,41 m²

0.15

1.50

3.45

2.30

ARMÁRIO AÉREO

3.45
0.80/0.60 h=1.80

1.15

MURO H=2.60

1.40/0.60 h=1.80

Sutura
Área: 11,41 m²

PLANTA DE SITUAÇÃO:

Área: 10,35 m²

2.00/0.60 h=1.80

3.00

0.65

Área: 3,00 m²

0.60 0.15

3.85

Área: 11,41 m²

0.70/2.10

Arquivo

2.80

0.775

Consultório

Área: 8,26 m²

2.00/2.40

Terapia
Respiratória

Área: 10,35 m²

2.00/0.60 h=1.80

0.15

0.775

0.80/2.10

0.45

1.00

0.80/2.10

1.40

Administração

Imunização

3.80

0.15

2.80
3.60

1.40/1.00 h=1.10

Área: 3,42 m²

Área: 14,63 m²

0.15

0.15

1.60

Recepção

0.80/2.10

0.15

0.15

3.60

0.85

Farmácia

3.50

0.85

1.00

1.40/0.60 h=1.80

0.45

1.725

2.20

0.15

6.70

Inscrição Imobiliária:

KM 30 DA BR 020 SAIDA PARA BRASÍLIA.
Barreiras/Bahia

1.725

0.80/2.10

2.60

1.45

3.60

0.15

0.80

0.60

2.05

3.00

2.05/1.00 h=1.10

2.00

0.15

0.95

1.40

DESENHO:

Renata
ARQUIVO:

CPF /CNPJ: 08.595.187 / 0001 -25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

0.15

0.80/2.10

Área: 41,13 m²

DATA:

POSTO DE SAÚDE
0.15

1.65

Espera

2.00/2.40

FINALIDADE DO PROJETO:

CONSTRUÇÃO

0.15

2.50
0.15

1.60/2.10

2.00

Circulação

Escritório de Arquitetura - Jacksonete Cabral de Albuquerque

FINALIDADE DA OBRA:

0.80/2.10

8.40

0.15

1.15

Área: 11,19 m²

2.00

6.70

0.50

Hall
Funcionários

B'

2.00

1.65

0.15
2.00/2.40

2.10

1.40

0.50/0.60 h=1.10

0.80/2.10

1.00

2.00

0.80/2.10

4.35

1.15

1.20/0.60 h=1.80

1.20

Área Descoberta

2.15

0.15

1.95

Área: 5,00 m²

HAMPER

0.80/2.10

Fraldário

0.60

0.15

3.45

1.20

0.85

0.15
2.10
20.00

4.20

Lavagem

1.90

1.70

Área: 4,87 m²

7.85

1.10/2.10

Área: 2,89 m²

0.80/2.10

Esterilização
Estoque

0.80/0.60 h=1.10

1.05

0.80/2.10

WC

WC

Área: 2,89 m²

1.95

1.20/0.60 h=1.80

1.20/0.60 h=1.80

1.70

Área: 3,36 m²

0.80/0.60 h=1.80

AUTOCLAVE

0.15

1.20/0.60 h=1.80

1.20

0.80/2.10

0.70
1.20

0.15
1.70

A

1.70

WC
Feminino

Cobogó 1.80/1.80 h=0.60

Coleta
Área: 18,27 m²

1.95

0.80/2.10

1.00

0.80/2.10

Área: 11,52 m²

0.80/2.10

0.80/0.60 h=1.80

0.60
3.00

0.80/2.10

0.15

Área: 24,00 m²

Área: 4,24 m²

Área: 2,88 m²

Área: 2,08 m²

0.80/2.10

B

WC

Área: 3,90 m²

WC
Masculino

Copa

DML

Área: 3,02 m²

Consultório
Odontológico

Treinamento

0.85

4.00

Parede com Revestimento

Almoxarif.

0.80/0.60 h=1.80

0.80/2.10

3.00

Área: 13,14 m²

3.60

1.20/0.60 h=1.80

1.20

Agentes Comunitários

1.80/0.60 h=1.80

0.80/0.60 h=1.80

2.75

1.20/0.60 h=1.80

0.80/0.60 h=1.80

0.80/2.10

COMPRESSOR

0.60

0.15

1.80/0.60 h=1.80

BOMBA

GRADE METÁLICA
1.80/0.60 h=1.80

FACHADA LATERAL ESQUERDA

1.35

1.35
2.15

5.05

0.80/2.10

FACHADA LATERAL DIREITA

0.15

6.00

0.15

1.95

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

