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Município de Restinga Sêca 

Secretaria Municipal de Administração. 
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Tipo de julgamento: menor preço global.  

 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, no uso de suas atribuições, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que às 9 horas, do dia 31 do mês de março do ano de 2020, na sala 

34 da Prefeitura Municipal, localizada na rua Moisés Cantarelli, nº 368, bairro Centro, município de Restinga 

Sêca  - RS, se reunirão Comissão de Licitações, designada pela Portaria nº 042/2019, com a finalidade de 

receber, os envelopes de habilitação e propostas para contratação de empresa para a realização dos serviços 

descritos no objeto deste edital. Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 

cadastradas no Município de Restinga Sêca, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o 

cadastro, conforme o item 2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos 

envelopes de habilitação e de proposta. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação  a contratação de empresa por empreitada global (material e mão de 

obra) para realizar a revitalização do entorno e do prédio do Centro Administrativo Municipal, localizado na 

rua Moisés Cantarelli, nº 368, bairro Centro, município de Restinga Sêca - RS , processo solicitado pela 

Secretaria Municipal  de Administração, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro e projeto básico, anexos deste edital. 

 

2. CADASTRO: 

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 27 de março de 2020, os 

seguintes documentos: 

 

2.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir. 

 

2.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de inscrição no Cadastro Municipal (Alvará), relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao 

seu ramo de atividades; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 

e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 

(Certidão Conjunta Negativa); 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

2.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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2.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) balanço patrimonial

 
já exigível e apresentado na forma da lei

1
, com a indicação do número do Livro Diário, 

número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa; 

a1) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório; 

a2) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço 

patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

 

2.1.5. DECLARAÇÕES: 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo 

do Decreto Federal n° 4.358-02, e modelo constante no ANEXO IV; 

 

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS: 

3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitações no 

dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, 

respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020 

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 
3.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e 

julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, 

respectivamente, as determinações constantes nos itens 4 e 5 do presente edital. 

 

4. HABILITAÇÃO: 
4.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC válido fornecido pelo Município; 

a.1) Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir alguma das 

certidões previstas nos itens 2.1.2 a 2.1.4 letras “a” e “b”, vencida, o licitante deverá providenciar a sua 

atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidão atualizada. 

 

b) Atestado de visita técnica ao Município, fornecido pela Secretaria Municipal de Obras, com prévio 

agendamento antes da data de abertura dos envelopes de habilitação, dando conta de que a licitante tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação, conforme ANEXO VII deste edital; 

 

Observação: O agendamento da visita técnica poderá ser realizado pelo telefone (55)3261-1677 ou na 

Secretaria Municipal de Obras, situada na Avenida Júlio de Castilhos, nº1256, bairro centro, Restinga Sêca, no 

horário compreendido das 08h às 11:30h e das 13h às 17h, de segunda a sexta feira. 

                                                
1 Até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício, registrado no órgão competente ou enviado para a Receita Federal do 

Brasil. Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de junho: 1. As empresas que não utilizam a Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar 

obrigatoriamente o balanço do último exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente. 2. As empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o 

balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou o do penúltimo exercício financeiro, acompanhado de documento 

oficial ou de declaração firmada por contador, que comprove que a empresa adota a ECD. Após o último dia útil de junho: todas as empresas deverão apresentar o 

balanço do último exercício financeiro, devidamente registrado no órgão competente ou enviado para a Receita Federal. 
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c) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - 

CREA/RS ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da empresa licitante e que conste o 

(s) responsável (is) técnico (s), em vigor, o qual responderá pelo projeto do objeto deste edital; 

 

c.1) O responsável técnico referido neste certificado  deverá atender a qualificação técnica exigida no objeto 

deste edital.  

 

d) Comprovação de aptidão por meio do fornecimento de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com registro em nome do responsável técnico, pelo 

qual tenha sido contratado para serviços afins e correlatos em edificações nos órgãos, sendo que este (s) 

atestado (s) deverá (ão) ser de serviço(s) já concluído(s). O atestado exigido supramencionado deverá estar 

devidamente registrado na entidade profissional competente, e acompanhado do CAT (Certificado de Acervo 

Técnico) que comprove a veracidade do referido registro, conforme prevê o art. 30, § 1°, da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas posteriores alterações, comprobatório da aptidão para desempenho de atividade pertinente ao 

objeto da licitação; 

 

e) memorial de cálculos para comprovação da boa situação financeira da empresa, de que trata a letra “a” com 

demonstração de índices aceitáveis, extraídos do balanço patrimonial, pela aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  ≥ 1 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

SG = _____________ ATIVO TOTAL_________________  ≥ 1 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

LC =   ATIVO CIRCULANTE      ≥ 1 

PASSIVO CIRCULANTE 

e.1) Caso a empresa apresente índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 

inferiores a 1 (um), deverá comprovar ser dotada de capital social devidamente integralizado e de patrimônio 

líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. A comprovação será 

obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado e 

pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, conforme disposto no Art. 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. 

f) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando 

poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 

g) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, 

de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador E 

representante legal informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de 

todos os documentos previstos neste edital. A não apresentação desta declaração, ainda que a empresa esteja 

enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, acarretará no entendimento, por parte da 

Comissão de Licitações, de que a empresa está abrindo mão dos benefícios da referida Lei. 

g.1) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, 

desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador E representante 

legal informando que se enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 

g.2) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista, previstos nos itens 2.1.2 e 2.1.3 deste edital, 

terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua  regularidade, 

em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

g.3) O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

g.4) O prazo de que trata o item g.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 

Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

g.5) A não regularização da documentação, no prazo fixado no item g.2, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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4.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de validade expirado, 

a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo na habilitação, como complemento 

ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

 

5. PROPOSTA: 
5.1. O envelope nº 02 deverá conter: 

a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 

empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar 

incluídos todos os custos com material, mão-de-obra e despesas inclusive o BDI – Benefícios e Despesas 

Indiretas (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.); 

b) planilha de quantitativos e custos unitários, conforme ANEXO II deste edital, planilha do cronograma físico 

financeiro, conforme ANEXO III deste edital e Declaração de composição do BDI.  

c) declaração, na própria proposta financeira ou em documento separado com assinatura, de que a proposta 

contempla na integralidade o objeto desta licitação descrito no Projeto Básico, ANEXO I deste edital. 

5.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos 

envelopes. 

5.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, 

serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 

convocatório. 

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

6.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 

8.666/93, as propostas que: 

6.1.1. Sejam apresentadas em desconformidade com este edital. 

6.1.2. Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preços. 

6.1.3. Estiverem com o preço global acima do valor de referência deste edital. 

6.1.4. Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 

6.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitações poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação. 

 

7. DO JULGAMENTO: 
7.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitações, levando 

em consideração o menor preço global. 

7.2. No caso de Cooperativas, para fim de julgamento, será acrescido 15% (quinze por cento) ao valor 

ofertado referente ao valor da contribuição previdenciária a ser suportada pelo Município. 

7.3. Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos 

da licitante a serem utilizados na execução dos serviços, deverão fazer parte do contrato e comprovados, no 

momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

7.4. Todas as atas de julgamento deste processo licitatório serão disponibilizadas no site oficial do município 

de Restinga Sêca, pelo link http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes. 

 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 
8.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem o disposto no item 4, letra “g”, deste edital. 

8.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 

empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) 

à proposta de menor valor. 

8.3. A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo 

decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, 

poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o item 5 desse edital, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, 

não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses 

http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes
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do item 4, letra “g” deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea 

anterior. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas 

iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova 

proposta, na forma das alíneas a e b. 

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 8.4 

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor 

valor. 

8.6. O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor 

inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as 

exigências do item 4, letra “g” deste edital) aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o caso. 

8.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º e §2º do art. 

45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 

 

9. RECURSOS: 
9.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 

parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

9.2. O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitação, ao julgamento da 

habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 

9.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do prazo 

previsto no item 9.2, no Setor do Protocolo Municipal, durante o horário de expediente, das 08h às 12h e das 

13h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

9.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, 

apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 9.3. 

9.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto ou enviados via fax, e-

mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3. 

9.6. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação 

poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao 

Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua 

decisão. 

9.7. A decisão do Prefeito Municipal, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do 

relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

9.8. Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que 

for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. 

A prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação. 

9.9. Os recursos somente serão disponibilizados no site da prefeitura, dentro do menu “Licitações e 

Contratos” Na aba do referido processo http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes, 

conforme Lei Municipal 2.936/2013. 

 

10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA: 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para assinar o contrato no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas 

no item 12 deste edital. 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja 

feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação de penalidade. 

10.4. É condição para assinatura do contrato, a apresentação das seguintes declarações: 

a) declaração de que a empresa não emprega servidor público, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, 

XII, Lei 12.708/2012, conforme modelo disponível no ANEXO VIII deste edital. 

b) declaração de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, constante no ANEXO V; 

 

10.5. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

a) O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis. 

http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/recursos
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b) No caso de empresa registrada no CREA de outro estado, será condição para assinatura do contrato a 

apresentação do visto do órgão correspondente na certidão de registro da empresa no conselho de origem.  

 

10.6. Regime de execução: 

a) O prazo de execução do objeto deste contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 

recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra. 

b) A execução do objeto do presente contrato dar-se-á pelo regime de empreitada global, devendo a 

contratada fornecer o material e mão de obra necessários à realização total da obra. 

c) Os serviços, objeto do presente edital, deverão ser iniciados em até 48 (quarenta e oito) horas a partir da 

Ordem de Início do Serviço, seguindo o cronograma presente no Termo de Referência (ANEXO III) 

 

11. OBRIGAÇÕES: 

11.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução, bem como emitir a devida 

anotação da responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade 

técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 

b) Entregar o comprovante de matrícula da obra no INSS e a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da 

Secretaria Municipal de Obras em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho; 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de 

segurança do trabalho; 

e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como 

encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a época 

própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e quantidade dos 

materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a atividade 

exige; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e ainda das obrigações 

estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados, 

ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas 

regulamentares, afastando do serviço aquele (s) empregado (s) que se negar (em) a usá-los; 

k) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes contratados, obedecidas 

as disposições da legislação trabalhista vigente; 

l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por 

outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por ventura 

venham a ser criadas por leis; 

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação; 

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e benefícios 

dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução 

do serviço objeto do contrato; 

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive pela 

promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do 

objeto pactuado. 

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no contrato. 

t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e madeiras 

expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança das pessoas que 

eventualmente venham a acessar o local das obras. 
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11.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando necessário, as 

penalidades cabíveis. 

 

12. PENALIDADES: 
12.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante da concorrência ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de 

Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas no caput 

do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será aplicada à Contratada 

a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a total a que teria 

direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 

g.1) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (um por cento) calculado sobre 

o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis, após este prazo 

será considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as seguintes sanções: 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão calculadas sobre o 

montante não adimplido do contrato. 
i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total do 

contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

12.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos demais casos a empresa será 

cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de dívida ativa do município. 

12.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 

ou cobrada judicialmente. 

12.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

12.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura acompanhada da 

planilha de medição, aprovada pelo Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela fiscalização do contrato. 
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13.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execução da obra. 

13.3. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo financiador, cujos valores 

serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 

Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

13.4. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do cronograma físico-

financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 

a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá necessidade de a 

empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: haverá necessidade 

de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que atinja o percentual previsto na 

projeção para então ser enviado para pagamento. 

13.5. Possíveis atrasos no repasse de recursos e paralisações de obra em função de mau tempo, neste último 

caso com as devidas anotações no diário de obra, serão compreendidos como justificativa aceitável para 

eventual atraso. 

13.6. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

13.7. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização a indicação do 

número do edital de licitação e do número do contrato assinado. 

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
14.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte Reduzido 

Bloqueio 

R$ 

04 122 1000 1 111  1111 449051 1125 38219 55.587,34 

04 122 1000 1 111  1111 449051 02 38455 53.418,98 

 

15. DOS PRAZOS PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 

15.1. Os serviços, objeto do presente edital, deverão ser iniciados em até 48 horas, após a emissão da Ordem 

de Inicio da Obra, seguindo o Cronograma Físico-Financeiro e obedecendo o prazo de execução de 90 

(noventa)  dias. 

 

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

16.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as seguintes 

normas: 

a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 

(cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do Art. 41 da Lei 

8.666/93. 

b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data marcada para o 

recebimento dos envelopes. 

c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, e deverão ser protocolados No 

Setor de protocolos, durante o horário de expediente, das 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-

feira. 

d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou enviados 

por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 

edital, deverão ser solicitadas por escrito através do e-mail planejamento@restingaseca.rs.gov.br, ou 

diretamente ao Município de Restinga Sêca, setor de Licitações, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, sala 

14, bairro Centro, CEP 97200-000, Restinga Sêca (RS), ou ainda pelo telefone (55) 3261-3200, no horário 

compreendido das 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta feira, preferencialmente, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data marcada para a abertura da sessão. 

17.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e 

parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 
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17.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer 

outros documentos. 

17.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas 

e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.1, letra “h” desse edital, e os 

membros da Comissão Julgadora. 

17.5. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como 

por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, alíneas “a” e “b”, 
da Lei n° 8.666/1993). 

17.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à licitação os 

participantes retardatários. 

17.7. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, sem 

que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei n.º 

8.666/93. A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes. 

17.8. Fica terminantemente proibido fazer uso de telefone celular e/ou similares durante a sessão. 

17.9. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: ANEXO I - Projeto Básico; ANEXO II - 

Planilha de composição de custos; ANEXO III - Cronograma de execução; ANEXO IV - Declaração de não 

emprego de menor; ANEXO V - Declaração de Idoneidade; ANEXO VI - Declaração de enquadramento nos 

benefícios da LC 123/2006 e alterações; ANEXO VII - Atestado de Visita; ANEXO VIII - Declaração de que 

não emprega servidor; ANEXO IX - Minuta do contrato. 

 

18. DO FORO:  

18.1. O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitação será o da Comarca de 

Restinga Sêca. 

 

Restinga Sêca, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

 

 

Este edital e seus anexos foram examinados por esta 

procuradoria jurídica e estão de acordo com a legislação 

vigente. 

 

 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA-RS  

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO  

E  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

REVITALIZAÇÃO PASSEIO PÚBLICO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA  

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

ARQ. E URB. AURIELE FOGAÇA CUTI  
CAU A106885-7 2  

1. GENERALIDADES  
 

Projeto a ser executado consiste basicamente de  
Revitalização do passeio público do Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca. Para 

isso, será necessário retirar a pavimentação existente, que está irregular e danificada, remover quatro 

arbustivas cujas raízes comprometem a regularidade do passeio público, demolir o muro existente, construir 

nova pavimentação no passeio público com pisos podotáteis. Também serão criadas áreas de descanso com 

iluminação a nível de pedestre para posterior instalação de bancos e lixeiras. O projeto contempla ainda o 

paisagismo dos passeios públicos nas testadas voltadas para as Ruas Moisés Cantarelli e Rua Nossa 

Senhora do Calvário.  

Observações referentes à participação no processo licitatório e responsabilidades da empresa 

vencedora do processo  
Deverá ser realizada a visita no local da obra para verificação das condições existentes in loco para a obra e 

também verificação dos quantitativos apresentados em planilha orçamentária.  

Os serviços e materiais deverão obedecer sempre às normas e métodos pertinentes da ABNT, bem como a 

empresa deverá responsabilizar-se pela observâncias das Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança 

do Trabalho.  

Os quantitativos da planilha em anexo, bem como a integralidade dos serviços e insumos necessários a cada 

item da mesma deverá ser verificado pela Empresa licitante antes da sua participação no processo 

licitatório, sendo que sua participação no processo implica integralmente na concordância com os dados 

quantitativos e insumos apresentados.  

A partir da habilitação no processo licitatório, a empresa será considerada, inapelavelmente, como 

altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no 

valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 

especificações, mas implícitos e necessários à perfeita execução e pleno funcionamento e uso dos itens 

descritos nesse memorial, estando plena e integralmente responsável pela qualidade da construção 

executada.  

Revitalização do passeio – Programa de necessidades  
1) Substituição da pavimentação existente;  

2) Instalação de pisos podotáteis, conforme indicações expressas no projeto arquitetônico;  

3) Instalação de rampas peatonais e para automóveis, conforme inclinações expressas no projeto 

arquitetônico;  

4) Instalação de iluminação pública a nível de pedestre;  

5) Áreas de descanso para posterior instalação de mobiliário urbano, conforme especificações apresentadas 

em projeto arquitetônico e planilha orçamentária;  

6) Implantação da proposta paisagística, com forrações e arbustivas.  

 

Obra  
A obra a ser executada consiste na implantação de um projeto paisagístico de desenho urbano, com o 

propósito de revitalizar o passeio público das ruas Moisés Cantarelli e Nossa Senhora do Calvário, 

conforme programa de necessidades supracitado. A obra a ser executada deverá seguir a ordem de 

realização das etapas abaixo:  

1º) Retirada da pavimentação existente e demolição do muro voltado para a Rua Moisés Cantarelli e para a 

Rua Nossa Senhora do Calvário;  

2º) Instalação de meio fio e nova pavimentação, com os pisos podotáteis;  

3º) Instalação da iluminação e finalização dos espaços de estar, com a instação dos bancos e lixeiras;  
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4º) Instalação de meio fio delimitador de espaço e implantação das forrações e arbustivas especificadas em 

projeto;  

5º) Limpeza e remoção de entulhos.  

Observação: Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos relacionados 

ao projeto, tais como desenhos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, deverão prevalecer as 

informações na seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (desenhos) > Memorial Descritivo > 

Planilha orçamentária. Em qualquer caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra 

deverá ser consultado antes da execução. 4  

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  
 

Em um primeiro momento da obra, será realizado a demolição do passeio público existente e do muro, com 

a regularização da superfície. Todas as etapas da obra deverão ser realizadas com total observância às 

normas técnicas de segurança dos serviços da construção civil. O entorno imediato do passeio deve ser 

devidamente sinalizado enquanto a obra estiver em execução, de modo a garantir orientação do fluxo de 

pedestres no passeio público e ao acesso ao prédio administrativo.  

Não devem ser deixados entulhos acumulados no passeio público ou entorno imediato durante a obra, visto 

que é o principal acesso ao Prédio administrativo e há fluxo de pessoas.  

A obra deverá começar pela testada da rua Moisés Cantarelli, na divisa com o lindeiro à oeste, em direção à 

esquina com a rua Nossa Senhora do Calvário, seguindo até a Secretaria de Saúde, sendo concluída na 

divisa do prédio da Secretária de Saúde com o pátio, na rua Nossa Senhora do Calvário.  

3. INSTALAÇÃO DA OBRA  
 

3.1. Instalações de Água, Luz e Força  
 

Serão utilizadas as instalações já existentes no prédio da prefeitura.  

3.2. Limpeza e segurança do obra  
 

Deverá ser mantido o ambiente externo o mais limpo e organizado possível, isolando a área de obra e 

delimitando a área onde os pedestres podem trafegar com segurança, de modo a evitar possíveis acidentes. 

É responsabilidade da empresa executora da obra a sinalização do caminho alternativo do pedestre nos 

trechos onde haverá obra, bem como a segurança dos mesmos.  

4. PAVIMENTAÇÃO  
 

A pavimentação do passeio público deverá ser feita em concreto moldado in loco, usinado, fck mínimo 25 

mpa, armado, com ferros de 4.2 mm a cada 25 cm, nas duas direções, reguado e alisado, com acabamento 

convencional, desempenado, com aditivo impermeabilizante, espessura de 6 centímetros, sem 5 

imperfeições passíveis de acúmulo de água ou que provoquem protuberâncias, desníveis ou alterações que 

permitam o pedestre tropeçar. A pavimentação deverá ser perfeitamente homogênea e lisa e feita sobre 

lastro de brita de 5 centímetros.  

Deverão ser feitas juntas de construção e dilatação a no máximo cada 3 metros, no sentido transversal ao 

passeio, isto é, perpendicularmente ao meio fio e preenchidas com resinas flexíveis, de modo a evitar 

trincas ou rachaduras.  

Deverá ser observada a disposição dos pisos podotáteis e prevista a instalação, visto que a Norma NBR 

16537, de 2016, estipula que o piso podotátil deverá ser assentado de forma integrada ao piso reguado, 

destacando-se apenas os relevos. Para maior esclarecimento, segue a imagem:  

Figura 1: Imagem retirada da NBR 16537:2016, figura 75, página 40.  

Os pisos podotáteis serão em concreto, dimensão 40x40 cm, em cor diferente do piso em concreto moldado 

in loco, podendo ser utilizada a mesma cor para todas as peças, tanto de alerta, quando direcional – 

Vermelho.  

A paginação das peças deve seguir o projeto arquitetônico, e qualquer ajuste necessário in loco deverá ser 

feito somente mediante autorização prévia da responsável técnica do projeto.  

Os pisos podotáteis deverão ser assentes nivelados e de forma integrada ao piso reguado, sobre argamassa 

de assentamento, lastro de concreto magro e lastro de brita.  

Os cortes, o assentamento e todas as demais disposições referentes aos pisos podotáteis devem estar de 

acordo e observar o que a NBR 16537:2016 prevê.  

 



 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 
Telefone: (55) 3261-3200 

[12] 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo e de Tradicionalistas. 

CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

 

5. MEIO FIO  
 

Deverão ser instalados meio-fios no perímetro externo do passeio público, bem como nos lugares onde 

consta no projeto arquitetônico como “meio fio delimitador de espaço”. 6  

Os meios-fios do perímetro externo do passeio deverão respeitar a cota de nível indicada em planta baixa, 

com 10 centímetros sob o solo e 12 centímetros acima do solo, suprindo o desnível do passeio público de 

12 cm. Na planilha orçamentária, a referência de meio fio de 22 centímetros, reto nas vias e curvo na 

esquina refere-se ao meio fio de perímetro externo do passeio público.  

Os meio fios delimitadores de espaço, na planilha orçamentária, são aqueles cuja altura consta como 30 

centímetros, sendo 10 centímetros sob o solo e 20 centímetros acima.  

6. INSTALAÇÃO DOS BANCOS, LIXEIRAS E POSTES DE ILUMINAÇÃO  
 

As lixeiras em madeira de demolição e os bancos serão adquiridos e instalados pela Prefeitura Municipal, 

não fazendo parte do processo licitatório.  

Quanto ao mobiliário urbano, apenas os postes de iluminação farão parte do processo, ficando a empresa 

vencedora responsável pelo fornecimento, instalação e mão de obra referente a esse item.  

 

7. POSTES DE ILUMINAÇÃO  
 

Será utilizada a entrada de energia já existente no prédio administrativo, de onde um eletroduto subterrâneo 

de PVC rígido até o local dos poste de iluminação, conforme projeto arquitetônico.  

Deverá ser instalado conforme projeto, 3 (três) postes cônicos em aço galvanizado com pintura esmalte na 

cor preta, flangeado, com altura de 3,00 m (na planilha orçamentária está listado poste com 9,00m pois não 

foram encontradas referências para postes de 3,00m).  

O poste deverá ser fixado através de chumbadores em base de concreto fck 20 Mpa com dimensões 50 x 50 

x 50 (comprimento x largura x altura) cm.  

A luminária será adquirida e instalada pela Prefeitura e deverá ser em LED, com potência de 80W, com 

fluxo luminoso de 9.861 lm, ângulo de irradiação de 80x140° e temperatura de cor de 5000k.  

Junto do poste deverá ser instalada uma caixa de inspeção para passagem da fiação elétrica. A caixa deverá 

ser de PVC, Polietileno ou outro material similar, com dimensões mínimas de 30x30x30cm (sendo tolerada 

variação de acordo com disponibilidade de modelos no mercado, porém devendo ser comunicada a escolha 

ao autor do projeto). 7  

A iluminação deverá ser testada pela empresa e entregue em pleno funcionamento.  

 

8. ACESSO SAÚDE – REGULARIZAÇÃO DO PISO, INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E 

GUARDA CORPO  
 

Deverá ser removido o piso cerâmico existente no local e regularizado junto com o novo piso. A área em 

que vai ser regularizado o novo piso já está incluída no item PAVIMENTAÇÃO da planilha orçamentária, 

estando especificado no item acesso a saúde a demolição – os demais serviços já estão incluídos nos 

quantitativos anteriores.  

Deverão ser instalados corrimãos na escada de acesso à Saúde, bem como na rampa paralela à edificação. 

Deverá ser mantido o corrimão existente na rampa indicada em planta. Os corrimãos devem ser instadas em 

duas alturas, 70 cm e 92 cm do piso acabado, conforme NBR 9050.  

Os corrimãos deverão ser em aço galvanizado, diâmetro externo 1½“, com as extremidades dos corrimãos 

com acabamento recurvado, fixadas ou justapostas à parede ou piso, sem protuberâncias.  

 

9. PAISAGISMO  
 

As espécies a serem plantadas estão especificadas em planta. Deve-se seguir a hierarquia dos maciços 

vegetais propostos – arbustivos para demarcação e forrações para ornamentação das ambiências.  

Foram determinados que o acesso será marcado por agapantos e os estares por hemerocalis. É de 

responsabilidade da empresa o cuidado no manuseio e rega até a entrega da obra.  

Para a forração de cor, foi escolhida lambari e para a forração verde foi escolhido a dianela e grama preta, 

visto que são as espécies que já existem mudas e que devem ser reaproveitadas. Entre as forrações 

especificadas na planilha de cotações, a empresa fica permitida a substituir as aqui especificadas devido a 

ocorrência de excesso de sombra ou sol, determinando a espécie mais resistente para cada condição. Isso 
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deve ser previamente comunicado para a responsável técnica do projeto e a nova espécie deve estar entre 

aquelas da planilha de cotação, não acarretando aumento de custo. As espécies que constam na planilha de 

cotação são apresentadas na tabela a seguir, em caráter ilustrativo. 8 Devem ser mantidas as azaleias 

existentes, bem como os exemplares de ipês e açoita cavalo, locados em planta.  

Todas as espécies devem ser plantadas em solo levemente úmido, fofo e previamente adubado. A empresa 

é responsável por evitar que haja entulhos de construção nos canteiros e qualquer outro condicionante que 

impeça o desenvolvimento das plantas.  

Devem ser aproveitadas as forrações verdes existentes na área de intervenção, 

como grama preta e dianelas. Na planilha orçamentária está especificado o 

excedente necessário para cobrir as áreas especificadas. Imagem de referência 

das espécies da Planilha de cotação  

Liríope  Hemerocalis  Dianela  

Grama preta  Verbena  Vinca azul  

Lambari  Agapanto  
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇO 

Serviço: Reparos da Fachada do Centro Administrativo Municipal 

LOCAL: Rua Moisés Cantarelli Nº 368, Restinga Sêca –RS. 

 

Consiste na execução de reparos em revestimentos de argamassa no Centro de Administrativo 

Municipal, sendo que tais reparos deverão ser realizados nas paredes externas indicados em 

conformidade com a prancha  

01. A Planilha Orçamentária contempla material e mão de obra para a realização dos serviços. 

A execução dos serviços deverá ocorrer rigorosamente conforme especificações técnicas contidas 

neste memorial, salvo autorização expressa da Fiscalização. 

Cabe somente à contratada a responsabilidade pela perfeita execução dos serviços descritos neste 

memorial, não cabendo a fiscalização qualquer responsabilidade sobre a qualidade dos serviços 

entregues. A fiscalização poderá exigir a qualquer tempo adequações em serviços e técnica em que 

sejam constatados desacordos com o especificado em projetos e memoriais. 

A partir do momento da sua participação no processo Licitatório, a empresa aceita a realização de 

todos os serviços presentes na Planilha, nas condições exigidas no Memorial Descrito, não cabendo 

solicitação de aditivo durante o processo, salvo verificado a necessidade durante a reforma por parte 

da fiscalização. 

As informações contidas na planilha orçamentária não substituem as informações contidas em 

Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e orçar os serviços, 

não cabendo a ela especificidades. Caso haja alguma divergência de informações entre as orientações 

técnicas (especificações) contidas nos documentos, prevalecerá a seguinte ordem de hierarquia: 1º - 

memorial descritivo e 2º - planilha orçamentária. Em hipótese alguma serviços citados em Memorial 

Descritivo poderão ser subtraídos por não constarem na planilha de orçamento. Nestes casos, a 

fiscalização da obra deverá ser comunicada para que se tomem as providências cabíveis. 

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita técnica, declarará ciência de 

que vistoriou os locais os quais os serviços serão realizados, desta forma, não cabendo, caso obtenha 

êxito na licitação, alegar divergências de quantidade em relação as Planilhas e de inconsistências entre 

Memorial Descritivo e Objeto do processo licitatório. 

A empresa contratada é responsável pela adoção de medidas de segurança e de uso de EPI por parte de 

seus funcionários durante toda a execução dos serviço, inclusive a montagem de andaimes e 

plataformas que garantam a segurança dos funcionários e pedestres que circulem nas adjacências. 

 

Demolição de Argamassa 

Deverá ser providenciada a remoção (demolição) integral de todas camadas de revestimentos de 

argamassa na totalidade dos panos de alvenaria indicados no croqui em anexo (prancha 01). 

Chapisco 

As paredes deverão ser convenientemente limpas e preparadas para receber chapisco. A superfície 

deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. O chapisco deverá respeitar o traço de 1:3 

(cimento e areia) na espessura máxima de 7 mm. Deverá ser observado o tempo máximo de utilização 

após o contato da mistura com a água 2 h e 30 min e desde que não apresente nenhum sinal de 

endurecimento. 

Emboço 

O emboço de cada plano de parede somente será iniciado após o endurecimento do chapisco. O 

emboço deverá respeitar o traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia) e espessura máxima de 20 mm. Em 

caso de necessidade de espessura maior devido a presença das aberturas na fachada, a fiscalização 

deverá ser informada e a empresa adotará as devidas medidas para garantir a fixação do emboço na 

camada anterior. A aplicação do emboço deverá garantir a sua perfeita aderência, através de adequada 

compressão e a superfície resultante deverá apresentar paramento plano e áspero. 

 

Montagem e Desmontagem de Andaimes 

Conforme Planilha orçamentária foi previsto a montagem de andaimes metálicos tubulares, tipo torre, 

podendo a empresa optar pelos andaimes do tipo fachadeiro, à seu critérios e às suas expensas. 
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Todas as medidas de segurança aos pedestres e para evitar quedas de ferramentas e do próprio 

revestimento de argamassa a ser removido deverão ser tomadas, durante toda a execução dos serviços. 
 

Limpeza e Entrega da Obra 

Ao final dos trabalhos a empresa deverá entregar o entorno da obra limpo e sem entulhos. O entulho 

deverá ser removido periodicamente. 

 

 

 

Restinga Seca, RS, 11 de novembro de 2019. 

 

 

 

Eng° Civil Leônidas C. Cardoso CREA-55.843 

Departamento de Obras Públicas e Engenharia Secretaria Municipal de Obras 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

 

OCALIDADE SINAPI 

PORTO ALEGRE 

DATA BASE 

09-19 (DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 

REPAROS NA FACHADA DO CENTRO 

ADMINISTRATIVO 

MUNICÍPIO / UF 

RESTINGA SECA/RS 

BDI 1 

27,35% 

BDI 2 

0,00% 

BDI 3 

0,00% 

 

Item 

 

Fonte 

 

Código 

  

Unidade 
 

Quantidade 

Custo Unitário (sem 

BDI) (R$) 

 

BDI(%) 

Preço Unitário (com 

BDI) (R$) 
Preço Total (R$) 

 

↓ 

REPAROS NA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 23.244,55 

1.   REMOÇÃO PARCIAL DE REVEST. DE ARGAMASSA E EXECUÇÃO DE REVEST. NOVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO -   R$ 23.244,55  

1.1.   SERVIÇOS     - 23.244,55  

1.1.1. SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, 

DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M2 

212,05 2,92 BDI 1 3,72 788,83 

RA 

 
1.1.2. 

 
SINAPI 

 
87905 

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. 
AF_06/2014 

 
M2 

 
212,05 

 
6,57 

 
BDI 1 

 
8,37 

 
1.774,86 

 
RA 

 

1.1.3. 

 

SINAPI 

 

87775 

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. 

AF_06/2014 

 

M2 

 

212,05 

 

41,27 

 

BDI 1 

 

52,56 

 

11.145,35 

 

RA 

Nº OPERAÇÃO 

0 

Nº SICONV 

0 

PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

0 

 

 

R
E

C
U

R

S
O

 



 

 

 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

1.1.4. SINAPI 97065 MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE ANDAIME 

MULTIDIRECIONAL 

(EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

M3 

9,00 6,08 BDI 1 7,74 69,66 

RA 

 

1.1.5. 

 

SINAPI 

 

88309 

PEDDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
(REFERENTE A 

EXECUÇÃO EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE) 

 

H 

 

167,00 

 

23,21 

 

BDI 1 

 

29,56 

 

4.936,52 

 

RA 

 

1.1.6. 

 

SINAPI 

 

88316 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

(REFERENTE A 
EXECUÇÃO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE) 

 

H 

 

167,00 

 

19,51 

 

BDI 1 

 

24,85 

 

4.149,95 

 

RA 

1.1.7. SINAPI-I 10527 LOCACAO DE ANDAIME 

METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM LARGURA DE 1 

ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M 

MXMES 

6,00 24,00 BDI 1 30,56 183,36 

RA 

 

1.1.8. 

 

SINAPI 

 

97063 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE 
ANDAIME MODULAR 

FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA 
EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

 

M2 

 

16,20 

 

9,50 

 

BDI 1 

 

12,10 

 

196,02 

 

RA 

ecargos sociais: 

 

RESTINGA SECA/RS  
Local Responsável Técnico 

Nome: Ewerton Ruiz Amorim 

terça-feira, 12 de novembro de 2019  CREA/CAU: A42829-9 

Data ART/RRT: 0 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da  

 

 

 

 

 

Federação indicada. 



 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO I 
(SELECIONAR) 

 

Nº OPERAÇÃO 

0 
Nº SICONV 

0 
PROPONENTE TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTIN 
APELIDO EMPREENDIMENTO 

0 
DESCRIÇÃO DO LOTE 

REPAROS NA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Item 

 

Descrição 

 

Valor (R$) 

 

Parcelas: 

1 

 
01/20 

2 

 
02/20 

3 

 
03/20 

4 

 
04/20 

5 

 
05/20 

6 

 
06/20 

7 

 
07/20 

8 

 
08/20 

9 

 
09/20 

10 

 
10/20 

11 

 
11/20 

12 

 
12/20 

1. REMOÇÃO PARCIAL DE REVEST. DE ARG 23.244,55 % Período: 100,00%            

            

1.1. SERVIÇOS  23.244,55 % Período: 100,00%            

100,00%            

Total: R$ 23.244,55  

 
Período: 

%: 100,00%            

Repasse: -            

Contrapartida: 23.244,55            

Outros: -            

Investimento: 23.244,55            

 

 
Acumulado: 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Repasse: -            

Contrapartida: 23.244,55            

Outros: -            

Investimento: 23.244,55            

 

 RESTINGA SECA/RS  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Leônidas Carvalho Cardoso 

 segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020  CREA/CAU: 55.843 

Data ART/RRT: 

 

 

 

 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 
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Pintura externa do Centro Administrativo 
 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE 

SERVIÇO 

LOCAL: Centro Administrativo – Rua Moisés Cantarelli, Nº 368, Restinga Sêca –RS, 

 

 

Consiste na execução de pintura externa do Centro Administrativo Municipal. 

A Planilha Orçamentária contempla material e mão de obra para a realização dos serviços.  

A execução dos serviços deverá ocorrer rigorosamente conforme especificações técnicas 

contidas neste memorial, salvo autorização expressa da Fiscalização. 

Cabe somente à contratada a responsabilidade pela perfeita execução dos serviços descritos 

neste memorial, não cabendo a fiscalização qualquer responsabilidade sobre a qualidade dos 

serviços entregues. A fiscalização poderá exigir a qualquer tempo adequações em serviços e 

técnica em que sejam constatados desacordos com o especificado em projetos e memoriais. 

A partir do momento da sua participação no processo Licitatório, a empresa aceita a 

realização de todos os serviços presentes na Planilha, nas condições exigidas no Memorial descrito, 

não cabendo solicitação de aditivo durante o processo, salvo verificado a necessidade durante a 

reforma por parte da fiscalização. 

As informações contidas na planilha orçamentária não substituem as informações contidas 

em Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e orçar os 

serviços, não cabendo a ela especificidades. Caso haja alguma divergência de informações entre as 

orientações técnicas contidas nos documentos, prevalecerá a seguinte ordem de hierarquia: 1º - 

memorial descritivo e 2º - planilha orçamentária. Em hipótese alguma serviços citados em 

Memorial Descritivo poderão ser subtraídos por não constarem na planilha de orçamento. Nestes 

casos, a fiscalização da obra deverá ser comunicada para que se tomem as providências cabíveis. 

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita técnica, declarará 

ciência de que vistoriou os locais os quais os serviços serão realizados, desta forma, não cabendo 

caso obtenha êxito na licitação, alegar divergências de quantidade em relação as Planilhas e de 

inconsistências entre Memorial Descritivo e Objeto do processo licitatório. 

A empresa contratada é responsável pela adoção de medidas de segurança e de uso de EPI 

por parte de seus funcionários durante toda a execução dos serviço, inclusive a montagem de 

andaimes e plataformas que garantam a segurança dos funcionários e pedestres que circulem nas 

adjacências. 

1. Limpeza de Superfície 

Deverá ser providenciada a limpeza da superfície a ser pintada (todo o perímetro externo da 

edificação) através de equipamento de jato de alta pressão. 

2. Reparos no revestimento de pintura 

A empresa executante juntamente com a Fiscalização do Departamento de 

Engenharia realizará vistoria da edificação com a finalidade de avaliar os pontos em que 

serão efetuados os reparos nos revestimentos de argamassa, a depender dos níveis de 

deterioração do revestimento, sendo que, para a correção poderão ser adotados um dos 

seguintes métodos: aplicação de selantes em fissuras (selatrinca), reparos no revestimento 

de argamassa (reboco) e aplicação de massa acrílica, podendo inclusive ocorrer os três.  

 

3. Selante a Base de resina Acrílica 

O selante para as correções de possíveis fissuras e trincas deverá ser aplicado em 

conformidade com as especificações do fabricante e se necessário, eventuais dúvidas 

deverão ser dirimidas junto á fiscalização do departamento de engenharia anteriormente ao 

início dos serviços. 

 

4. Massa Acrílica 

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa acrílica, sendo 

aplicada uma camada fina, depois de seca, deverá ser procedida a lixação da superfície e a 
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remoção do pó com pano úmido. Se necessário, o processo deverá ser repetido até obtenção 

de superfície. A lixa deverá ser gramatura 120. 

 

5. Pintura Acrílica em Alvenaria 

Após os reparos no revestimento em argamassa, a superfície será limpa, e sobre ela 

deverá ser aplicada duas demãos de tinta látex acrílica. A aplicação ocorrerá de cima para 

baixo, de forma a evitar o escorrimento ou salpicos, que caso não puderem ser evitados ser 

removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta 

em superfície não destinada à pintura. Anteriormente ao início da pintura das alvenarias, as 

esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante (fita crepe) em espessura mínima de 

50 mm. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, 

ou conforme recomendações do fabricante. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a 

massa acrílica, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de 

acordo com recomendações do fabricante. 

 

6. Pintura Esmalte sobre Superfície Metálica 

Todas as aberturas externas (portas e janelas) metálicas receberão duas demãos de pintura 

esmalte acetinada, sendo que anteriormente à sua aplicação, as mesmas deverão ser preparadas para 

a pintura. 

As peças que estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado deverão ter 

eliminados todos os vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa e solvente, ou em casos mais 

sérios, utilizar produtos desoxidantes. 

As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em solvente apropriado, 

aguarrás ou thinner. 

 

7. Pintura Esmalte sobre Superfície Madeira 

Todas as aberturas externas (portas e janelas) em madeira deverão lixadas até que a superfície 

adquira aparência fosca. Após proceder a remoção de todo pó com um pano úmido, aplicar as 

demãos necessárias até a obtenção de superfície uniforme. 

 

8. Diluição 

A diluição de qualquer tipo de tinta deverá obedecer as recomendações do fabricante 

contida na embalagem do produto. 

 

9. Limpeza e Entrega da Obra 

Ao final dos trabalhos a empresa deverá entregar a obra limpa, ausente de manchas, respingos 

e sujeiras. 

 

10. Considerações gerais: 

Devido a dificuldade de mapeamento e quantificação das áreas que necessitam 

maior ou menor grau de reparo, as Planilhas referentes a aquisição de material poderão 

sofrer alterações de quantidade de alguns itens relacionados ao conserto e reparo das 

superfícies, após a vistoria com a empresa vencedora e fiscalização de forma a proceder 

uma análise mais criteriosa. 

 

Restinga Seca, RS, 11 de Novembro de 2019. 

 

 

Eng° Civil Leônidas C. Cardoso 

CREA-55.843 

Departamento de Obras Públicas e Engenharia 

Secretaria Municipal de Obras
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

 

Nº OPERAÇÃO 

0 

Nº SICONV 

0 

PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

0 

 

LOCALIDADE SINAPI 

PORTO ALEGRE 

DATA BASE 

09-19 (DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 

PINTURA DE CENTRO ADMINISTRATIVO 

MUNICÍPIO / UF 

RESTINGA SECA/RS 

BDI 1 

27,35% 

BDI 2 

0,00% 

BDI 3 

0,00

% 

 

Ite

m 

 

Font

e 

 

Código 

 

Descriçã

o 

 

Unidad

e 

 

Quantidade 

Custo 

Unitário 

(sem BDI) 

(R$) 

 

BDI(%) 

Preço 

Unitário 

(com BDI) 

(R$) 

Preço 

Total 

(R$) 

 

↓ 

PINTURA DE CENTRO ADMINISTRATIVO

 30.174,4

3 

1.   SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO 

ADMINISTRATIVO(MATERIAL E MÃO 

DE OBRA) 

  -

 30.174,4

3 

 

1.1.   SERVIÇOS     - 30.174,43  

1.1.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019 

M2 1.378,72 1,38 BDI 1 1,76 2.426,55 R

A 

 

1.1.2. 

 

SINAPI 

 

88316 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

(REFERENTE A EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE SELANTE 

ACRÍLICO E REPAROS EM 

ARGAMASSA ) - COEF. 0,128 H/M² X 20 % ÁREA 

 

H 

 

35,00 

 

16,26 

 

BDI 1 

 

20,71 

 

724,85 

 

R

A 

1.1.3. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 212,05 1,87 BDI 1 2,38 504,68 R

A 

1.1.4. SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 1.378,72 12,08 BDI 1 15,38 21.204,71 R

A 

1.1.5. SINAPI 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 

DEMAOS 

M2 58,75 16,34 BDI 1 20,81 1.222,59 R

A 

1.1.6. SINAPI 73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE 

METALICA 

M2 113,05 25,15 BDI 1 32,03 3.620,99 R

A 

 

1.1.7. 

 

SINAPI-I 

 

20193 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 

LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 

INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO 

 

M2XM

ES 

 

58,32 

 

6,33 

 

BDI 1 

 

8,06 

 

470,06 

 

R

A 

 

 

 

R
E

C
U

R

S
O

 



 

 

Observações: 

 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

Encargos sociais: 

 

RESTINGA SECA/RS  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Leônidas Carvalho Cardoso 

 segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020  CREA/CAU: 55.843 

Data ART/RRT: 0 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da 
eração indicada. 



 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO I 
(SELECIONAR) 

 

Nº OPERAÇÃO 

0 
Nº SICONV 

0 
PROPONENTE TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTIN 
APELIDO EMPREENDIMENTO 

0 
DESCRIÇÃO DO LOTE 

PINTURA DE CENTRO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Item   Descrição Valor (R$) 

 

Parcelas: 

1 

 

03/18 

2 

 

04/18 

3 

 

05/

18 

4 

 

06/18 

5 

 

07/18 

6 

 

08/18 

7 

 

09/18 

8 

 

10/18 

9 

 

11/18 

10 

 

12/18 

11 

 

01/19 

12 

 

02/19 

1. SERVIÇOS DE PINTURA 

DO CENTRO ADMI 30.174,43 

% 

Período: 

58,09% 41,91%           

            

1.1. SERVIÇOS 30.174,43 % 

Período: 

58,09% 41,91%           

58,09% 41,91%           

Total: R$ 

30.174,43 

 

 

Período: 

%: 58,09% 41,91%           

Repasse: - -           

Contrapartida: 17.527,35 12.647,08           

Outros: - -           

Investimento: 17.527,35 12.647,08           

 

 

Acumulado

: 

%: 58,09% 100,00% 100,

00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

% 

Repasse: - -           

Contrapartida: 17.527,35 30.174,43           

Outros: - -           

Investimento: 17.527,35 30.174,43           

 

 RESTINGA SECA/RS  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Leônidas Carvalho Cardoso 

 segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020  CREA/CAU: 55.843 

Data ART/RRT: 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 



 
 
 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 

Telefone: (55) 3261-3200 

 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo e 

de Tradicionalistas. 
CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

 

Nº OPERAÇÃO 
 

Nº SICONV 
 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

 
/ REPAROS NA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

BDI 1 

TIPO DE OBRA 
Construção e Reforma de Edifícios 

 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa 

mais adequada para a Administração Pública. 

 

1. Quadro de Composição do BDI 

 

 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00% 

Itens Siglas 
% 
Adotado 

Administração Central AC 3,00% 

Seguro e Garantia SG 0,80% 

Risco R 0,97% 

Despesas Financeiras DF 0,59% 

Lucro L 6,16% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 4,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 21,15% 

BDI COM desoneração BDI DES 27,35% 

_ 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da 

fórmula: 

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

(1-CP-ISS-CRPB) 

 

 

 

Observações: 

 

 RESTINGA SECA/RS   quarta-feira, 31 de julho de 2019  

Local Data 

 

Responsável Técnico 

Nome: Ewerton Ruiz Amorim 

CREA/CAU: A42829-9 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 

deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%. 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

 

................................., inscrita  no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o (a)  Sr 

(a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF 

nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

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

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

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

 

 

 

 

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

(data) 

 

 

 

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

(representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

 

 

.............................................................., CNPJ nº .............................................., localizada em 

................................ (.....), declara sob as penas da lei, de que não foi declarada inidônea para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, até a presente data, nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso 

IV. 

 

 

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

(data) 

 

 

 

 

 

 

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

(representante legal) 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA 

 

 

 

A empresa ....................................................................., inscrita no CNPJ nº .........................., estabelecida 

na ..................................................., por intermédio de seu(ua) contador(a) / representante legal, Sr(a). 

....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................., CPF n° 

....................................., CRC (se contador) nº ......................................, DECLARA, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

 

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;  

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;  

(   ) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), e 

gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006;  

 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

 

............................................., ..... de .............. de 2020. 

 

 

 

 

Contador (a) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

E 

 

 

_________________________________________________ 

Representante legal 
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ANEXO VII 

 

ATESTADO DE VISITA 

 

Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 

002/2020, que o (a) Sr. (a) ___________________________ portador de RG nº 

_______________________________ representante da empresa 

______________________________________ CNPJ nº ________________________ visitou o local onde 

será prestado o serviço do objeto deste termo, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades do 

local e condições estipuladas no edital. 

 

Restinga Sêca , ______ de ______________ de 2020. 

 

 

 

Assinatura do representante da Secretaria Municipal de Obras. 

 

Prefeitura Municipal de Restinga Sêca. 

 

RG: 

CPF: 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

REF: Edital de Tomada de Preços 002/2020 

 

 

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

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF 

nº ........................., DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no 

Art. 18, XII, Lei 12.708/2012. 

 

 

 

 

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

(data) 

 

 

 

 

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

(representante legal) 
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 
 

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS 002/2020 

N° DO PROCESSO DE ORIGEM:    713/2020 

 

 

 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca e a empresa ............................................. a 
revitalização do entorno e do passeio público no Centro 

Administrativo Municipal, solicitado pela Secretaria 

Municipal de Administração. 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo 

Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. Agrônomo, inscrito no CPF sob 

n° 001.803.030-07 e no RG sob nº 5078300091, residente e domiciliado na Av. Júlio de Castilhos, n° 259, 

apto 402, Centro, Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000, denominado doravante CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa ............................................., CNPJ nº ....................................., com sede à Rua/Av. 

.............................., nº ......., Município de .............. (....), CEP ....................., representada pelo (a) Sr. (a) 

..................................., inscrito (a) no CPF sob nº .................. e no RG sob n° ................., residente e 

domiciliado na Av/Rua ..............., n° ........., bairro ............., município de ............ (....), CEP .........., neste 

ato denominada CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a 

seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato  a contratação de empresa por empreitada global (material e mão 

de obra) para realizar a revitalização do entorno e do Centro Administrativo Municipal, localizado na rua 

Moisés Cantarelli, nº 368, bairro Centro, município de Restinga Sêca - RS , processo solicitado pela 

Secretaria Municipal  de Administração, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro e projeto básico, anexos deste contrato. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
2.1. O presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, devendo a contratada 

providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e demais itens necessários para 

a execução do projeto. 

2.2. O prazo total para execução do objeto deste contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 

partir do recebimento da Ordem de inicio por parte da contratada. 

2.3. A Ordem de Início de Obra será emitida pela Secretaria Municipal de Administração. 

2.4. Os serviços, objeto do presente edital, deverão ser iniciados em até 48 (quarenta e oito) horas a partir 

da Ordem de Início do Serviço, seguindo o cronograma presente no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1. O valor contratado para execução do objeto deste contrato corresponde ao montante de R$ (). 

3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento de 

cada fatura, aprovada pelo Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela fiscalização do contrato. 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execução da obra. 

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês, pro rata. 

3.5. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não seja aceita pela 

Secretaria Municipal de Administração, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

3.6. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
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3.7. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter a inscrição com o número do edital de 

licitação e do número do contrato assinado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS 
4.1. O prazo de vigência do contrato será de 01(um) ano, contados da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis. 

4.2. No caso de empresa registrada no CREA de outro estado, será condição para assinatura do contrato a 

apresentação do visto do CREA/RS na certidão de registro da empresa no CREA de origem. 
 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento 

de Despesa 
Fonte Reduzido Bloqueio R$ 

04 122 1000 1 111  1111 449051 1125 38219  

04 122 1000 1 111  1111 449051 02 38455  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. São obrigações da Contratada: 
a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução, bem como emitir a devida 

anotação da responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de 

responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 

b) Entregar o comprovante de matrícula da obra no INSS e a ART ou RRT no Departamento de Engenharia 

da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho; 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de 

segurança do trabalho; 

e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como 

encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a 

época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e quantidade 

dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a 

atividade exige; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e ainda das 

obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus 

empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução 

do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas 

normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usá-los; 

k) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes contratados, 

obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e 

por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por 

ventura venham a ser criadas por leis; 

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e 

benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 

execução do serviço objeto do contrato; 
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r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive pela 

promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução 

do objeto pactuado. 

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no contrato. 

t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e 

madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança das 

pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras. 

 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando necessário, as 

penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante da concorrência ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de 

Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas no 

caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será aplicada à 

Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a total a 

que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (hum por cento) calculado 

sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis, após 

este prazo será considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções: 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 

ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão calculadas sobre o 

montante não adimplido do contrato. 

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total do 

contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos demais casos a empresa será 

cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de dívida ativa do município. 
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7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 

e está vinculado ao edital de Tomada de Preços Nº 002/2020. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada por servidores designados pela Secretaria 

Municipal de Obras, constará esta designação nos autos do processo por meio de Portaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei 8.666/93, 

em caso de rescisão administrativa. 

10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento correspondente ao serviço 

executado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

 E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na 

presença de duas testemunhas.  

 

Restinga Sêca, ___ de _________ de 2020. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

Este edital e seus anexos foram examinados por 

esta procuradoria jurídica e estão de acordo com 

a legislação vigente. 

 

 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________ 

CPF: 

__________________________ 

CPF: 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 

 

 

 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA-RS  

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REVITALIZAÇÃO PASSEIO PÚBLICO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. E URB. AURIELE 

FOGAÇA CUTI  CAU A106885-7 2  

 

1. GENERALIDADES  
 

Projeto a ser executado consiste basicamente de  
Revitalização do passeio público do Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca. Para 

isso, será necessário retirar a pavimentação existente, que está irregular e danificada, remover quatro 

arbustivas cujas raízes comprometem a regularidade do passeio público, demolir o muro existente, construir 

nova pavimentação no passeio público com pisos podotáteis. Também serão criadas áreas de descanso com 

iluminação a nível de pedestre para posterior instalação de bancos e lixeiras. O projeto contempla ainda o 

paisagismo dos passeios públicos nas testadas voltadas para as Ruas Moisés Cantarelli e Rua Nossa 

Senhora do Calvário.  

Observações referentes à participação no processo licitatório e responsabilidades da empresa 

vencedora do processo  
Deverá ser realizada a visita no local da obra para verificação das condições existentes in loco para a obra e 

também verificação dos quantitativos apresentados em planilha orçamentária.  

Os serviços e materiais deverão obedecer sempre às normas e métodos pertinentes da ABNT, bem como a 

empresa deverá responsabilizar-se pela observâncias das Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança 

do Trabalho.  

Os quantitativos da planilha em anexo, bem como a integralidade dos serviços e insumos necessários a cada 

item da mesma deverá ser verificado pela Empresa licitante antes da sua participação no processo 

licitatório, sendo que sua participação no processo implica integralmente na concordância com os dados 

quantitativos e insumos apresentados.  

A partir da habilitação no processo licitatório, a empresa será considerada, inapelavelmente, como 

altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no 

valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 

especificações, mas implícitos e necessários à perfeita execução e pleno funcionamento e uso dos itens 

descritos nesse memorial, estando plena e integralmente responsável pela qualidade da construção 

executada.  

 

Revitalização do passeio – Programa de necessidades  
1) Substituição da pavimentação existente;  

2) Instalação de pisos podotáteis, conforme indicações expressas no projeto arquitetônico;  

3) Instalação de rampas peatonais e para automóveis, conforme inclinações expressas no projeto 

arquitetônico;  

4) Instalação de iluminação pública a nível de pedestre;  

5) Áreas de descanso para posterior instalação de mobiliário urbano, conforme especificações apresentadas 

em projeto arquitetônico e planilha orçamentária;  

6) Implantação da proposta paisagística, com forrações e arbustivas.  

 

Obra  
A obra a ser executada consiste na implantação de um projeto paisagístico de desenho urbano, com o 

propósito de revitalizar o passeio público das ruas Moisés Cantarelli e Nossa Senhora do Calvário, 

conforme programa de necessidades supracitado. A obra a ser executada deverá seguir a ordem de 

realização das etapas abaixo:  

1º) Retirada da pavimentação existente e demolição do muro voltado para a Rua Moisés Cantarelli e para a 

Rua Nossa Senhora do Calvário;  

2º) Instalação de meio fio e nova pavimentação, com os pisos podotáteis;  

3º) Instalação da iluminação e finalização dos espaços de estar, com a instação dos bancos e lixeiras;  
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4º) Instalação de meio fio delimitador de espaço e implantação das forrações e arbustivas especificadas em 

projeto;  

5º) Limpeza e remoção de entulhos.  

Observação: Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos relacionados 

ao projeto, tais como desenhos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, deverão prevalecer as 

informações na seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (desenhos) > Memorial Descritivo > 

Planilha orçamentária. Em qualquer caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra 

deverá ser consultado antes da execução. 4  

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  
 

Em um primeiro momento da obra, será realizado a demolição do passeio público existente e do muro, com 

a regularização da superfície. Todas as etapas da obra deverão ser realizadas com total observância às 

normas técnicas de segurança dos serviços da construção civil. O entorno imediato do passeio deve ser 

devidamente sinalizado enquanto a obra estiver em execução, de modo a garantir orientação do fluxo de 

pedestres no passeio público e ao acesso ao prédio administrativo.  

Não devem ser deixados entulhos acumulados no passeio público ou entorno imediato durante a obra, visto 

que é o principal acesso ao Prédio administrativo e há fluxo de pessoas.  

A obra deverá começar pela testada da rua Moisés Cantarelli, na divisa com o lindeiro à oeste, em direção à 

esquina com a rua Nossa Senhora do Calvário, seguindo até a Secretaria de Saúde, sendo concluída na 

divisa do prédio da Secretária de Saúde com o pátio, na rua Nossa Senhora do Calvário.  

 

3. INSTALAÇÃO DA OBRA  
 

3.1. Instalações de Água, Luz e Força  
 

Serão utilizadas as instalações já existentes no prédio da prefeitura.  

3.2. Limpeza e segurança do obra  
 

Deverá ser mantido o ambiente externo o mais limpo e organizado possível, isolando a área de obra e 

delimitando a área onde os pedestres podem trafegar com segurança, de modo a evitar possíveis acidentes. 

É responsabilidade da empresa executora da obra a sinalização do caminho alternativo do pedestre nos 

trechos onde haverá obra, bem como a segurança dos mesmos.  

 

4. PAVIMENTAÇÃO  
 

A pavimentação do passeio público deverá ser feita em concreto moldado in loco, usinado, fck mínimo 25 

mpa, armado, com ferros de 4.2 mm a cada 25 cm, nas duas direções, reguado e alisado, com acabamento 

convencional, desempenado, com aditivo impermeabilizante, espessura de 6 centímetros, sem 5 

imperfeições passíveis de acúmulo de água ou que provoquem protuberâncias, desníveis ou alterações que 

permitam o pedestre tropeçar. A pavimentação deverá ser perfeitamente homogênea e lisa e feita sobre 

lastro de brita de 5 centímetros.  

Deverão ser feitas juntas de construção e dilatação a no máximo cada 3 metros, no sentido transversal ao 

passeio, isto é, perpendicularmente ao meio fio e preenchidas com resinas flexíveis, de modo a evitar 

trincas ou rachaduras.  

Deverá ser observada a disposição dos pisos podotáteis e prevista a instalação, visto que a Norma NBR 

16537, de 2016, estipula que o piso podotátil deverá ser assentado de forma integrada ao piso reguado, 

destacando-se apenas os relevos. Para maior esclarecimento, segue a imagem:  

Figura 1: Imagem retirada da NBR 16537:2016, figura 75, página 40.  

Os pisos podotáteis serão em concreto, dimensão 40x40 cm, em cor diferente do piso em concreto moldado 

in loco, podendo ser utilizada a mesma cor para todas as peças, tanto de alerta, quando direcional – 

Vermelho.  

A paginação das peças deve seguir o projeto arquitetônico, e qualquer ajuste necessário in loco deverá ser 

feito somente mediante autorização prévia da responsável técnica do projeto.  

Os pisos podotáteis deverão ser assentes nivelados e de forma integrada ao piso reguado, sobre argamassa 

de assentamento, lastro de concreto magro e lastro de brita.  
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Os cortes, o assentamento e todas as demais disposições referentes aos pisos podotáteis devem estar de 

acordo e observar o que a NBR 16537:2016 prevê.  

 

5. MEIO FIO  
Deverão ser instalados meio-fios no perímetro externo do passeio público, bem como nos lugares onde 

consta no projeto arquitetônico como “meio fio delimitador de espaço”. 6  

Os meios-fios do perímetro externo do passeio deverão respeitar a cota de nível indicada em planta baixa, 

com 10 centímetros sob o solo e 12 centímetros acima do solo, suprindo o desnível do passeio público de 

12 cm. Na planilha orçamentária, a referência de meio fio de 22 centímetros, reto nas vias e curvo na 

esquina refere-se ao meio fio de perímetro externo do passeio público.  

Os meio fios delimitadores de espaço, na planilha orçamentária, são aqueles cuja altura consta como 30 

centímetros, sendo 10 centímetros sob o solo e 20 centímetros acima.  

 

6. INSTALAÇÃO DOS BANCOS, LIXEIRAS E POSTES DE ILUMINAÇÃO  
As lixeiras em madeira de demolição e os bancos serão adquiridos e instalados pela Prefeitura Municipal, 

não fazendo parte do processo licitatório.  

Quanto ao mobiliário urbano, apenas os postes de iluminação farão parte do processo, ficando a empresa 

vencedora responsável pelo fornecimento, instalação e mão de obra referente a esse item.  

 

7. POSTES DE ILUMINAÇÃO  
Será utilizada a entrada de energia já existente no prédio administrativo, de onde um eletroduto subterrâneo 

de PVC rígido até o local dos poste de iluminação, conforme projeto arquitetônico.  

Deverá ser instalado conforme projeto, 3 (três) postes cônicos em aço galvanizado com pintura esmalte na 

cor preta, flangeado, com altura de 3,00 m (na planilha orçamentária está listado poste com 9,00m pois não 

foram encontradas referências para postes de 3,00m).  

O poste deverá ser fixado através de chumbadores em base de concreto fck 20 Mpa com dimensões 50 x 50 

x 50 (comprimento x largura x altura) cm.  

A luminária será adquirida e instalada pela Prefeitura e deverá ser em LED, com potência de 80W, com 

fluxo luminoso de 9.861 lm, ângulo de irradiação de 80x140° e temperatura de cor de 5000k.  

Junto do poste deverá ser instalada uma caixa de inspeção para passagem da fiação elétrica. A caixa deverá 

ser de PVC, Polietileno ou outro material similar, com dimensões mínimas de 30x30x30cm (sendo tolerada 

variação de acordo com disponibilidade de modelos no mercado, porém devendo ser comunicada a escolha 

ao autor do projeto). 7  

A iluminação deverá ser testada pela empresa e entregue em pleno funcionamento.  

 

8. ACESSO SAÚDE – REGULARIZAÇÃO DO PISO, INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E 

GUARDA CORPO  
Deverá ser removido o piso cerâmico existente no local e regularizado junto com o novo piso. A área em 

que vai ser regularizado o novo piso já está incluída no item PAVIMENTAÇÃO da planilha orçamentária, 

estando especificado no item acesso a saúde a demolição – os demais serviços já estão incluídos nos 

quantitativos anteriores.  

Deverão ser instalados corrimãos na escada de acesso à Saúde, bem como na rampa paralela à edificação. 

Deverá ser mantido o corrimão existente na rampa indicada em planta. Os corrimãos devem ser instadas em 

duas alturas, 70 cm e 92 cm do piso acabado, conforme NBR 9050.  

Os corrimãos deverão ser em aço galvanizado, diâmetro externo 1½“, com as extremidades dos corrimãos 

com acabamento recurvado, fixadas ou justapostas à parede ou piso, sem protuberâncias.  

 

9. PAISAGISMO  
As espécies a serem plantadas estão especificadas em planta. Deve-se seguir a hierarquia dos maciços 

vegetais propostos – arbustivos para demarcação e forrações para ornamentação das ambiências.  

Foram determinados que o acesso será marcado por agapantos e os estares por hemerocalis. É de 

responsabilidade da empresa o cuidado no manuseio e rega até a entrega da obra.  

Para a forração de cor, foi escolhida lambari e para a forração verde foi escolhido a dianela e grama preta, 

visto que são as espécies que já existem mudas e que devem ser reaproveitadas. Entre as forrações 

especificadas na planilha de cotações, a empresa fica permitida a substituir as aqui especificadas devido a 

ocorrência de excesso de sombra ou sol, determinando a espécie mais resistente para cada condição. Isso 

deve ser previamente comunicado para a responsável técnica do projeto e a nova espécie deve estar entre 

http://www.novapdf.com/
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aquelas da planilha de cotação, não acarretando aumento de custo. As espécies que constam na planilha de 

cotação são apresentadas na tabela a seguir, em caráter ilustrativo. 8 Devem ser mantidas as azaleias 

existentes, bem como os exemplares de ipês e açoita cavalo, locados em planta.  

Todas as espécies devem ser plantadas em solo levemente úmido, fofo e previamente adubado. A empresa 

é responsável por evitar que haja entulhos de construção nos canteiros e qualquer outro condicionante que 

impeça o desenvolvimento das plantas.  

Devem ser aproveitadas as forrações verdes existentes na área de intervenção, 

como grama preta e dianelas. Na planilha orçamentária está especificado o 

excedente necessário para cobrir as áreas especificadas. Imagem de referência 

das espécies da Planilha de cotação  

Liríope  Hemerocalis  Dianela  

Grama preta  Verbena  Vinca azul  

Lambari  Agapanto  
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Orçamento Base para Licitação 

 

Nº 

OPERAÇÃO 

GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO 
Passeio público Centro Administrativo 

 

PROPONENTE / TOMADOR 
Municipio De Restinga Seca - Rs 

MUNICÍPIO / UF 
Restinga Sêca / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO 
Rua Moises Cantarelli 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Revitalização do passeio público do centro administrativo 

 

DATA BASE 
set-
19 

DESO

N. 
Sim 

LOCALIDADE DO 

SINAPI 
Porto Alegre / RS 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Lote Único - Administração Indireta por Empreitada Global 

BDI 

1 
26,56
% 

BDI 2 
0,00
% 

BDI 

3 

BDI 

4 

BDI 

5 

 

 

Ite

m 

Fonte Código Descriç

ão 

Unida

de 

Quantida

de 

Custo 

Unitári

o (R$) 

B

DI 

(

%

) 

Preço 

Unitári

o (R$) 

Preço 

Total 

(R$) 

   Lote Único - Administração Indireta por Empreitada 

Global 

      

1.   REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO CENTRO 

ADMINISTRATIVO: 

    -  

1.1.   INSTALAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES     -  

1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50  BDI 

1 

  

1.1.2. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 20,16  BDI 

1 

  

1.2.   PAVIMENTAÇÃO       

 

1.2.1. 

 

SINAPI 

 

94107 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016 

 

M3 

 

21,38 

  

BDI 

1 

  

 

1.2.2. 

 

SINAPI 

 

94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016 

 

M2 

 

341,06 

  

BDI 

1 

  

1.2.3. SINAPI

-I 

36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 

X 40 X 2,5* CM 

UN 542,00  BDI 

1 

  

1.2.4. PMRS 001 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE 

ALERTA 

M2 86,72  BDI 

1 

  

1.2.5. SINAPI 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 15 

CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 54,40  BDI 

1 

  

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 
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1.2.6. SINAPI 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 

13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 2,40  BDI 

1 

  

1.2.7. SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016 

M 118,10  BDI 

1 

  

1.3.   ILUMINAÇÃO       

1.3.1. SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 

M3 0,93  BDI 

1 

  

1.3.2. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

M3 0,31  BDI 

1 

  

1.3.3. SINAPI 73769/2 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, 

FLANGEADO, COM JANELA DE 

INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 5,00  BDI 

1 

  

1.3.4. SINAPI

-I 

34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 

MM 

UN 5,00  BDI 

1 

  

1.3.5. SINAPI 94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,62  BDI 

1 

  

1.3.6. SINAPI 96531 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE COROAMENTO, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2 1,00  BDI 

1 

  

1.3.7. SINAPI

-I 

11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", 

COM PORCA 

UN 20,00  BDI 

1 

  

1.3.8. SINAPI 92979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 93,00  BDI 

1 

  

1.3.9. SINAPI 95752 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. DN 40 MM. 

INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA. FORNECIDO E 

INSTALADO. 

M 93,00  BDI 

1 

  

1.3.10. SINAPI 91846 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 2,50  BDI 

1 

  

1.4.   PAISAGISMO       

1.4.1. COTAÇ

ÃO 

003 DIANELA UNID

ADE 

32,00  BDI 

2 

  

1.4.2. COTAÇ

ÃO 

005 GRAMA PRETA UNID

ADE 

32,00  BDI 

2 

  

1.4.3. COTAÇ

ÃO 

006 VERBENA UNID

ADE 

26,00  BDI 

2 

  

1.4.4. COTAÇ

ÃO 

008 LAMBARI UNID

ADE 

26,00  BDI 

2 

  

 

Ite Fonte Código Descriç Uni Quanti Custo B Preço Preço 
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Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  

m ão dade dade Unitári

o (R$) 

DI 

(

%

) 

Unitári

o (R$) 

Total 

(R$) 

1.4.5. COTAÇ

ÃO 

002 HEMEROCALIS UNID

ADE 

20,00  BDI 

1 

  

1.4.6. COTAÇ

ÃO 

009 AGAPANTO UNID

ADE 

15,00  BDI 

1 

  

1.4.7. SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00  BDI 

1 

  

1.5.   CORRIMÃO ESCADA E RAMPA ACESSO SAÚDE       

1.5.1. SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

M 32,00  BDI 

1 

  

1.5.2. SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M2 22,20  BDI 

1 

  

 

Encargos sociais: 

 
Observações: 

 

 

 

 Restinga Sêca / RS  

Local 

 

 

No

me: 

Títu

lo: 

 

Auriele Fogaça Cuti 

Arquiteta e 

Urbanista 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação 
indicada. 
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Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a 

alternativa mais adequada para a  Administração Pública. 

 

Quadro de Composição do BDI 1 

 

 

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 

0 Municipio De Restinga Seca - Rs 
 

OBJETO 

Passeio público Centro Administrativo 
 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 

Construção e Reforma de Edifícios Sim 

 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00% 

 

Itens Siglas 
% 

Adotado 
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central 
AC      

Seguro e Garantia 
SG      

Risco R      

Despesas Financeiras 
DF      

Lucro 
L      

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 
CP      

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) 
ISS      

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) 
CPRB      

BDI SEM desoneração 

(Fórmula Acórdão TCU) 
BDI PAD      

BDI COM desoneração BDI DES   
 

 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

 

BDI.DES = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1 
(1-CP-ISS-CRPB) 

 

 

 

Observações: 

 
 

 Restinga Sêca / RS  

Local 

 quinta-feira, 7 de novembro de 2019  

Data 

 
  

Responsável Técnico Responsável Tomador 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 

para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva 

alíquota de 4%. 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 



 
 
 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 

Telefone: (55) 3261-3200 

 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo e 

de Tradicionalistas. 
CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

 

Nome: Título: 

Auriele Fogaça Cuti Arquiteta e Urbanista 

CFF -  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Cronograma Base para Licitação 

 

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃ O / MODALIDADE OBJETO 
Passeio público Centro Administrativo 

 

PROPONENTE / TOMADOR 
Municipio De Restinga Seca - Rs 

MUNICÍPIO / UF 
Restinga Sêca / RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO 
Rua Moises Cantarelli 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Revitalização do passeio público do centro administrativo 

 

DATA BASE 
set-19 

DESON. 
Sim 

LOCALIDADE DO SINAPI 
Porto Alegre / RS 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Lote Único - Administração Indireta p or Empreitada Global 

BDI 1 
26,56% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3  

 

 

 

Item Descrição das Metas / Macrosserviços 
Valores Totais 

(R$) 

Início de Obra 

01/12/19 

Parcela 1 

jan/20 

Parcela 2 

fev/20 

Parcela 3 

mar/20 

Parcela 4 

abr/20 

Parcela 5 

mai/20 

Parcela 6 

jun/20 

Parcela 7 

jul/20 

 
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 

 Parcela (%) 35,20% 45,49% 19,31%     

Parcela (R$)        

Acumulado (%) 35,20% 80,69% 100,00%     

Acumulado (R$)        

 

REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

CENTRO ADMINISTRATIVO 

 Parcela (%) 0,00% 0,00%      

1. Acumulado (%) 35,20% 80,69% 100,00%     

 Acumulado (R$)        

 

INSTALAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

 Parcela (%) 100,00% 

1.1. Acumulado (%) 100,00%       

 Acumulado (R$)        

   Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00%     

1.2. PAVIMENTAÇÃO Acumulado (%) 50,00% 100,00%      

  Acumulado (R$)        

   Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%     

1.3. ILUMINAÇÃO Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%     

  Acumulado (R$) 0,00       

   Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%     

1.4. PAISAGISMO Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%     

  Acumulado (R$) 0,00 0,00      

 

CORRIMÃO ESCADA E RAMPA ACESSO 

SAÚDE 

 Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%     

1.5. Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%     

 Acumulado (R$) 0,00 0,00      
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Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 

Telefone: (55) 3261-3200 

 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo e 

de Tradicionalistas. 
CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇO 

Serviço: Reparos da Fachada do Centro Administrativo Municipal 

LOCAL: Rua Moisés Cantarelli Nº 368, Restinga Sêca –RS. 

 

Consiste na execução de reparos em revestimentos de argamassa no Centro de Administrativo 

Municipal, sendo que tais reparos deverão ser realizados nas paredes externas indicados em 

conformidade com a prancha  

01. A Planilha Orçamentária contempla material e mão de obra para a realização dos serviços. 

A execução dos serviços deverá ocorrer rigorosamente conforme especificações técnicas contidas 

neste memorial, salvo autorização expressa da Fiscalização. 

Cabe somente à contratada a responsabilidade pela perfeita execução dos serviços descritos neste 

memorial, não cabendo a fiscalização qualquer responsabilidade sobre a qualidade dos serviços 

entregues. A fiscalização poderá exigir a qualquer tempo adequações em serviços e técnica em que 

sejam constatados desacordos com o especificado em projetos e memoriais. 

A partir do momento da sua participação no processo Licitatório, a empresa aceita a realização de 

todos os serviços presentes na Planilha, nas condições exigidas no Memorial Descrito, não cabendo 

solicitação de aditivo durante o processo, salvo verificado a necessidade durante a reforma por parte 

da fiscalização. 

As informações contidas na planilha orçamentária não substituem as informações contidas em 

Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e orçar os serviços, 

não cabendo a ela especificidades. Caso haja alguma divergência de informações entre as orientações 

técnicas (especificações) contidas nos documentos, prevalecerá a seguinte ordem de hierarquia: 1º - 

memorial descritivo e 2º - planilha orçamentária. Em hipótese alguma serviços citados em Memorial 

Descritivo poderão ser subtraídos por não constarem na planilha de orçamento. Nestes casos, a 

fiscalização da obra deverá ser comunicada para que se tomem as providências cabíveis. 

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita técnica, declarará ciência de 

que vistoriou os locais os quais os serviços serão realizados, desta forma, não cabendo, caso obtenha 

êxito na licitação, alegar divergências de quantidade em relação as Planilhas e de inconsistências entre 

Memorial Descritivo e Objeto do processo licitatório. 

A empresa contratada é responsável pela adoção de medidas de segurança e de uso de EPI por parte de 

seus funcionários durante toda a execução dos serviço, inclusive a montagem de andaimes e 

plataformas que garantam a segurança dos funcionários e pedestres que circulem nas adjacências. 

 

Demolição de Argamassa 

Deverá ser providenciada a remoção (demolição) integral de todas camadas de revestimentos de 

argamassa na totalidade dos panos de alvenaria indicados no croqui em anexo (prancha 01). 

Chapisco 

As paredes deverão ser convenientemente limpas e preparadas para receber chapisco. A superfície 

deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. O chapisco deverá respeitar o traço de 1:3 

(cimento e areia) na espessura máxima de 7 mm. Deverá ser observado o tempo máximo de utilização 

após o contato da mistura com a água 2 h e 30 min e desde que não apresente nenhum sinal de 

endurecimento. 

Emboço 

O emboço de cada plano de parede somente será iniciado após o endurecimento do chapisco. O 

emboço deverá respeitar o traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia) e espessura máxima de 20 mm. Em 

caso de necessidade de espessura maior devido a presença das aberturas na fachada, a fiscalização 

deverá ser informada e a empresa adotará as devidas medidas para garantir a fixação do emboço na 

camada anterior. A aplicação do emboço deverá garantir a sua perfeita aderência, através de adequada 

compressão e a superfície resultante deverá apresentar paramento plano e áspero. 

 

Montagem e Desmontagem de Andaimes 

Conforme Planilha orçamentária foi previsto a montagem de andaimes metálicos tubulares, tipo torre, 

podendo a empresa optar pelos andaimes do tipo fachadeiro, à seu critérios e às suas expensas. 
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Todas as medidas de segurança aos pedestres e para evitar quedas de ferramentas e do próprio 

revestimento de argamassa a ser removido deverão ser tomadas, durante toda a execução dos serviços. 
 

Limpeza e Entrega da Obra 

Ao final dos trabalhos a empresa deverá entregar o entorno da obra limpo e sem entulhos. O entulho 

deverá ser removido periodicamente. 

 

 

 

Restinga Seca, RS, 11 de novembro de 2019. 

 

 

 

Eng° Civil Leônidas C. Cardoso CREA-55.843 

Departamento de Obras Públicas e Engenharia Secretaria Municipal de Obras 
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Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 

Telefone: (55) 3261-3200 

 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo e 

de Tradicionalistas. 
CNPJ n° 87.490.306/0001-51 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

REPAROS NA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

 

LOCALIDADE 

SINAPI 

PORTO ALEGRE 

DATA 

BASE 

09-19 

(DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 

REPAROS NA FACHADA DO CENTRO 

ADMINISTRATIVO 

MUNICÍPIO / UF 

RESTINGA SECA/RS 
BDI 1 

27,35

% 

BDI 2 

0,00% 
BDI 

3 

0,00

% 

 

 

 

Ite

m 

 

Fon

te 

 

Código 

 

Descri

ção 

 

Unida

de 

 

Quantida

de 

Custo 

Unitário 

(sem 

BDI) (R$) 

 

BDI(

%) 

Preço 

Unitário 

(com 

BDI) (R$) 

Preço 

Total 

(R$) 

 

↓ 

REPAROS NA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO  

1.   REMOÇÃO PARCIAL DE REVEST. DE 

ARGAMASSA E EXECUÇÃO DE 

REVEST. NOVO NO CENTRO 

ADMINISTRATIVO 

  -   

1.1.   SERVIÇOS     -   

1.1.1. SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 212,05  BDI 1   R

A 

 

1.1.2. 

 

SINAPI 

 

87905 

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. AF_06/2014 

 

M2 

 

212,05 

  

BDI 1 

   

R

A 

 

1.1.3. 

 

SINAPI 

 

87775 

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 

 

M2 

 

212,05 

  

BDI 1 

   

R

A 

Nº OPERAÇÃO 

0 
Nº SICONV 

0 
PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

0 

 

 

R
E

C
U

R

S
O

 



I 

 

 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

1.1.4. SINAPI 97065 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

MULTIDIRECIONAL 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M3 9,00  BDI 1   R

A 

 

1.1.5. 

 

SINAPI 

 

88309 

PEDDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (REFERENTE A 

EXECUÇÃO EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE) 

 

H 

 

167,00 

  

BDI 1 

   

R

A 

 

1.1.6. 

 

SINAPI 

 

88316 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (REFERENTE A 

EXECUÇÃO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE) 

 

H 

 

167,00 

  

BDI 1 

   

R

A 

1.1.7. SINAPI-I 10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 

DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E 
ALTURA DE *1,00* M 

MX

MES 

6,00  BDI 1   R

A 

 

1.1.8. 

 

SINAPI 

 

97063 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

 

M2 

 

16,20 

  

BDI 1 

   

R

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 

Telefone: (55) 3261-3200 

 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo e 

de Tradicionalistas. 
CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

 

Pintura externa do Centro Administrativo 
 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE 

SERVIÇO 

LOCAL: Centro Administrativo – Rua Moisés Cantarelli, Nº 368, Restinga Sêca –RS, 

 

 

Consiste na execução de pintura externa do Centro Administrativo Municipal. 

A Planilha Orçamentária contempla material e mão de obra para a realização dos serviços.  

A execução dos serviços deverá ocorrer rigorosamente conforme especificações técnicas 

contidas neste memorial, salvo autorização expressa da Fiscalização. 

Cabe somente à contratada a responsabilidade pela perfeita execução dos serviços descritos 

neste memorial, não cabendo a fiscalização qualquer responsabilidade sobre a qualidade dos 

serviços entregues. A fiscalização poderá exigir a qualquer tempo adequações em serviços e 

técnica em que sejam constatados desacordos com o especificado em projetos e memoriais. 

A partir do momento da sua participação no processo Licitatório, a empresa aceita a 

realização de todos os serviços presentes na Planilha, nas condições exigidas no Memorial descrito, 

não cabendo solicitação de aditivo durante o processo, salvo verificado a necessidade durante a 

reforma por parte da fiscalização. 

As informações contidas na planilha orçamentária não substituem as informações contidas 

em Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e orçar os 

serviços, não cabendo a ela especificidades. Caso haja alguma divergência de informações entre as 

orientações técnicas contidas nos documentos, prevalecerá a seguinte ordem de hierarquia: 1º - 

memorial descritivo e 2º - planilha orçamentária. Em hipótese alguma serviços citados em 

Memorial Descritivo poderão ser subtraídos por não constarem na planilha de orçamento. Nestes 

casos, a fiscalização da obra deverá ser comunicada para que se tomem as providências cabíveis. 

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita técnica, declarará 

ciência de que vistoriou os locais os quais os serviços serão realizados, desta forma, não cabendo 

caso obtenha êxito na licitação, alegar divergências de quantidade em relação as Planilhas e de 

inconsistências entre Memorial Descritivo e Objeto do processo licitatório. 

A empresa contratada é responsável pela adoção de medidas de segurança e de uso de EPI 

por parte de seus funcionários durante toda a execução dos serviço, inclusive a montagem de 

andaimes e plataformas que garantam a segurança dos funcionários e pedestres que circulem nas 

adjacências. 

11. Limpeza de Superfície 

Deverá ser providenciada a limpeza da superfície a ser pintada (todo o perímetro externo da 

edificação) através de equipamento de jato de alta pressão. 

12. Reparos no revestimento de pintura 

A empresa executante juntamente com a Fiscalização do Departamento de 

Engenharia realizará vistoria da edificação com a finalidade de avaliar os pontos em que 

serão efetuados os reparos nos revestimentos de argamassa, a depender dos níveis de 

deterioração do revestimento, sendo que, para a correção poderão ser adotados um dos 

seguintes métodos: aplicação de selantes em fissuras (selatrinca), reparos no revestimento 

de argamassa (reboco) e aplicação de massa acrílica, podendo inclusive ocorrer os três.  

 

13. Selante a Base de resina Acrílica 

O selante para as correções de possíveis fissuras e trincas deverá ser aplicado em 

conformidade com as especificações do fabricante e se necessário, eventuais dúvidas 

deverão ser dirimidas junto á fiscalização do departamento de engenharia anteriormente ao 

início dos serviços. 

 

14. Massa Acrílica 

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa acrílica, sendo 

aplicada uma camada fina, depois de seca, deverá ser procedida a lixação da superfície e a 
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remoção do pó com pano úmido. Se necessário, o processo deverá ser repetido até obtenção 

de superfície. A lixa deverá ser gramatura 120. 

 

15. Pintura Acrílica em Alvenaria 

Após os reparos no revestimento em argamassa, a superfície será limpa, e sobre ela 

deverá ser aplicada duas demãos de tinta látex acrílica. A aplicação ocorrerá de cima para 

baixo, de forma a evitar o escorrimento ou salpicos, que caso não puderem ser evitados ser 

removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta 

em superfície não destinada à pintura. Anteriormente ao início da pintura das alvenarias, as 

esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante (fita crepe) em espessura mínima de 

50 mm. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, 

ou conforme recomendações do fabricante. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a 

massa acrílica, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de 

acordo com recomendações do fabricante. 

 

16. Pintura Esmalte sobre Superfície Metálica 

Todas as aberturas externas (portas e janelas) metálicas receberão duas demãos de pintura 

esmalte acetinada, sendo que anteriormente à sua aplicação, as mesmas deverão ser preparadas para 

a pintura. 

As peças que estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado deverão ter 

eliminados todos os vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa e solvente, ou em casos mais 

sérios, utilizar produtos desoxidantes. 

As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em solvente apropriado, 

aguarrás ou thinner. 

 

17. Pintura Esmalte sobre Superfície Madeira 

Todas as aberturas externas (portas e janelas) em madeira deverão lixadas até que a superfície 

adquira aparência fosca. Após proceder a remoção de todo pó com um pano úmido, aplicar as 

demãos necessárias até a obtenção de superfície uniforme. 

 

18. Diluição 

A diluição de qualquer tipo de tinta deverá obedecer as recomendações do fabricante 

contida na embalagem do produto. 

 

19. Limpeza e Entrega da Obra 

Ao final dos trabalhos a empresa deverá entregar a obra limpa, ausente de manchas, respingos 

e sujeiras. 

 

20. Considerações gerais: 

Devido a dificuldade de mapeamento e quantificação das áreas que necessitam 

maior ou menor grau de reparo, as Planilhas referentes a aquisição de material poderão 

sofrer alterações de quantidade de alguns itens relacionados ao conserto e reparo das 

superfícies, após a vistoria com a empresa vencedora e fiscalização de forma a proceder 

uma análise mais criteriosa. 

 

Restinga Seca, RS, 11 de Novembro de 2019. 

 

 

Eng° Civil Leônidas C. Cardoso 

CREA-55.843 

Departamento de Obras Públicas e Engenharia 

Secretaria Municipal de Obras
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Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 

Telefone: (55) 3261-3200 

 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo e 

de Tradicionalistas. 
CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

 

 

 
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) 

 

Nº OPERAÇÃO 

0 

Nº SICONV 

0 

PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

0 

 

LOCALIDADE SINAPI 

PORTO ALEGRE 

DATA BASE 

09-19 (DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 

PINTURA DE CENTRO ADMINISTRATIVO 

MUNICÍPIO / UF 

RESTINGA SECA/RS 

BDI 1 

27,35% 

BDI 2 

0,00% 

BDI 3 

0,00

% 

 

Ite

m 

 

Font

e 

 

Código 

 

Descriçã

o 

 

Unidad

e 

 

Quantidade 

Custo 

Unitário 

(sem BDI) 

(R$) 

 

BDI(%) 

Preço 

Unitário 

(com BDI) 

(R$) 

Preço 

Total 

(R$) 

 

↓ 

PINTURA DE CENTRO ADMINISTRATIVO

 30.174,4

3 

1.   SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO 

ADMINISTRATIVO(MATERIAL E MÃO 

DE OBRA) 

  -

 30.174,4

3 

 

1.1.   SERVIÇOS     - 30.174,43  

1.1.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019 

M2 1.378,72 1,38 BDI 1 1,76 2.426,55 R

A 

 

1.1.2. 

 

SINAPI 

 

88316 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

(REFERENTE A EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE SELANTE 

ACRÍLICO E REPAROS EM 

ARGAMASSA ) - COEF. 0,128 H/M² X 20 % ÁREA 

 

H 

 

35,00 

 

16,26 

 

BDI 1 

 

20,71 

 

724,85 

 

R

A 

1.1.3. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 212,05 1,87 BDI 1 2,38 504,68 R

A 

1.1.4. SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 1.378,72 12,08 BDI 1 15,38 21.204,71 R

A 

1.1.5. SINAPI 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 

DEMAOS 

M2 58,75 16,34 BDI 1 20,81 1.222,59 R

A 

1.1.6. SINAPI 73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE 

METALICA 

M2 113,05 25,15 BDI 1 32,03 3.620,99 R

A 

 

1.1.7. 

 

SINAPI-I 

 

20193 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 

LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 

INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO 

 

M2XM

ES 

 

58,32 

 

6,33 

 

BDI 1 

 

8,06 

 

470,06 

 

R

A 

 

 

 

R
E

C
U

R

S
O

 



I 

 

 

Observações: 

 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

Encargos sociais: 

 

RESTINGA SECA/RS  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Leônidas Carvalho Cardoso 

 segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020  CREA/CAU: 55.843 

Data ART/RRT: 0 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da 
eração indicada. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO I 
(SELECIONAR) 

 

Nº OPERAÇÃO 

0 
Nº SICONV 

0 
PROPONENTE TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTIN 
APELIDO EMPREENDIMENTO 

0 
DESCRIÇÃO DO LOTE 

PINTURA DE CENTRO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Item   Descrição Valor (R$) 

 

Parcelas: 

1 

 

03/18 

2 

 

04/18 

3 

 

05/

18 

4 

 

06/18 

5 

 

07/18 

6 

 

08/18 

7 

 

09/18 

8 

 

10/18 

9 

 

11/18 

10 

 

12/18 

11 

 

01/19 

12 

 

02/19 

1. SERVIÇOS DE PINTURA 

DO CENTRO ADMI 30.174,43 

% 

Período: 

58,09% 41,91%           

            

1.1. SERVIÇOS 30.174,43 % 

Período: 

58,09% 41,91%           

58,09% 41,91%           

  

 

Período: 

%: 58,09% 41,91%           

Repasse: - -           

Contrapartida:             

Outros:             

Investimento:             

 

 

Acumulado

: 

%: 58,09% 100,00% 100,

00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

% 

Repasse: - -           

Contrapartida:             

Outros:             

Investimento:             

 

 RESTINGA SECA/RS  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Leônidas Carvalho Cardoso 

 segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020  CREA/CAU: 55.843 

Data

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 



 
 
 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 

Telefone: (55) 3261-3200 

 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo e 

de Tradicionalistas. 
CNPJ n° 87.490.306/0001-51 

 

Nº OPERAÇÃO 
 

Nº SICONV 
 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

 

BDI 1 

TIPO DE OBRA 
Construção e Reforma de Edifícios 

2. Quadro de 

Composição do BDI 

 

 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00% 

Itens Siglas 
% 
Adotado 

Administração Central AC  

Seguro e Garantia SG  

Risco R  

Despesas Financeiras DF  

Lucro L  

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP  

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS  

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB  

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD  

BDI COM desoneração BDI DES  

_ 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

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

(1-CP-ISS-CRPB) 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 

deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%. 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 



I 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa 

mais adequada para a Administração Pública. 
 

Observações: 

 

 RESTINGA SECA/RS   quarta-feira, 31 de julho de 2019  

Local Data 

 


