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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

(Identificação completa do representante da Proponente), como representante

devidamente constituído da empresa (Identificação completa da Proponente) doravante
denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar da RDC- E 003/2020 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, Informado, discutido ou recebido

de qualquer outro participante potencial ou de fato da RDC- E 003/2020, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

A Intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação RDC_E
003/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da RDC-E 003/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da RDC-E 003/2020 quanto a participar
ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da RDC-E 003/2020
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da RDC-E 003/2020 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação:

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou

recebido de qualquer Integrante da (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e Informações para firmá-la.

NOVA VIÇOSA,

de

de 2020.

(nome, carimbo e assinatura com firma reconhecida responsável legal da
empresa).

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mall: rdcSBSOOgmaíí.com - CNPJ n8 13.761.531/0001-49
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ANEXO IX

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃ

Comissão Especial de Licitação
RDC- Eletrônico n.s 003/2020

Prezados Senhores,|
Atendendo ao Edital do RDC- Eletrônico 003/2020 acima referenciada, a empresa
[razão social e cnpj], representada pelo(a) Sr.(a)[Nome completo, RG e CPF], submete

à apreciação desta Comissão de Licitação seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO,
conforme especificações e exigências constantes do instrumento convocatório e dos
seus anexos.

,

Fica a Comissão Especial de Licitação autorizada a conduzir diligências para verificar a
veracidade das declarações, documentos e informações apresentados, e a buscar
quaisquer esclarecimentos que se façam necessários para elucidar o conteúdo dos
documentos ora submetidos.

NOVA VIÇOSA -BA

de

de 2020.

(nome,carimbo e assinatura do responsável legal da empresa).

Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mall: rdc8350@gmail.com - CNPJ ns 13.761.531/0001-49
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MODELO ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

vvwt.

Edital: RDC- Eletrônico 003/2020

Modalidade de Licitação: RDC Eletrônico

Regime de Contratação: EMPREITADA por preço GLOBAL
Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO

Declaro

para

os

devidos

j

CREA

fins

que,

N°

, na

qualidade de profissional técnico responsável da Empresa
........................

CNPJ
, telefone( )
compareceu ao local
da a contratação de empresa para contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para execução da reforma e ampliação da Escola Municipal João

Martins Peixoto, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desportos, ficando a cargo da Empresa Contratada todas as despesas de
mobilização e desmobilização de equipamentos e demais serviços pertinentes, conforme

planilhas e especificações disponibilizadas em mídia, sob o regime de menor preço,
objeto licitado na forma do Edital RDC Eletrônico n^ 003/2020, cumprindo assim o
requisito de visita técnica a que se refere o mencionado Editai.

NOVA VIÇOSA-BA,

de

de 2020

Engenheiro da Prefeitura
Eu,

, registo no CREA n®
na

qualidade

obras e serviços licittdos.

de profissional técnico responsável da Empresa
dou plena ciência das condições as quais se realizarão as

j
Nome, n- CREA e assinatura
[Responsável Técnico da Licitante (ou carimbo)
Fundamento legal: art.30, III da Lei n° 8.666/1993. A vistoria prévia das condições do
local prevista no Edital enquadra-se entre os requisitos exigidos para habilitação técnica
dos licitantes.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone:(73)3208-1124 E-maii: rdc83SD@email,com - CNPJ n» 13.761.531/0001-49
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ANEXO XI

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CokiÒATOj^DELO)
Pela presente Carta de Fiança, o Banco

GNPJ/MF n-

, com sede

por si diretamente e seus sucessores, se obriga

perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, com sede em Avenida Oceânica, n®
2994 Abrolhos I, Nova Viçosa - BA, CNPJ/MF n^ 13.761.531/0001-49, em caráter irrevogável e
irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios

estatuídos

nos

artigos

827

e

835
com

do

Código

Civil

Brasileiro,

sede

da

CNPJ/MF

, da importância de R$

firma
n-

correspondente a 1% (um por

cento) do valor do Contrato decorrente da RDC-E N^ 003/2020.

A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de
nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
Afiançada e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA-BA.

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA-BA., no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor
fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.

Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de

(

) meses corridos, ou até a extinção de

todas as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento
perante à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA-BA..
Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatíclos, na hipótese do PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA-BA. se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia.
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária
aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente
fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta
de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone:(73)'3208-1124 E-mali: rdc8350(a>gmaíl.com - CNPJ ne 13.761.531/0001-49
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ANEXO XII

Declaração do responsável técnico
(licitantej, por seu Representante Legal, infra-

A

assinado, DECLARA que o Senhor
brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil, portador do registro 0*=

é

integrante

do

seu

atestado emitido pelo CREA/

QUADRO

PERMANENTE

no CREA -

na

qualidade

de

, conforme comprova
mediante
, em anexo situação essa peia qual o mesmo aceita

participar da licitação RDC- Eletrônico n° 003/2020 na qualidade de RESPONSÁVEL

TÉCNICO.

NOVA VIÇOSA - BA,

de

de 2020.

(nome, carimbo e assinatura com firma reconhecida do responsável legal da
empresa).

CONCORDO EM PARTICIPAR DA RDC- Eletrônico - REGIME DIFERENCIADO DE

CONTRATAÇÃOS N° 003/2020
(nome do profissional)
CREA N°

/D

Firma reconhecida

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:(73)13208-1124 E-mall: rdc8350@email,com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE,OU DE
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N^ 11.488/2007(Modelo)

PROCESSO LICITATORIO N^ 003/2020

MODALIDADE - RDC- Eletrônico(REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO)
TIPO - Maior Desconto.

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da RDC- Eletrônico

n-003/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Viçosa-BA, marcado para às
10:00 horas do dia 20/08/2020, que a firma (nome completo) - GNPJ n.®

, corn sede (ou domicilio) no ( endereço completo), por mim
representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3^ .

NOVA VIÇOSA,

de

de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdcSaSQgtgmail.com ■ CNPJ n® 13.761.531/0001-49
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ANEXO XIV

Modelo de DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PUBLICO

.(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE),

.(CNPJ

N°),
sediada no (a)
(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro
de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder
executivo da Prefeitura Municipal de
exercendo funções
técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

NOVA VIÇOSA - BA,

de

de 2020.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdc8350(H)gmall.com - CNPJ nS 13.751.531/0001-49
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ANEXO XV
MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS PEIXOT
Obra:

Reforma e ampliação

Endereço:

Localizado na Rua Caravelas, 314, Centro. CEP:45923-000.
Distrito de Helvécia, Município de Nova Viçosa - Bahia.

Detalhamento:
Versão:

Memorial descritivo
01

Data:

Julho 2020

Responsável técnico: Eng. Civil Adebaido Rodrigues dos Santos CREA: 18459/D
MEMORIAL DESCRITIVO

As Especificações técnicas a seguir têm o objetivo de nortear a execução dos
serviços previstos no projeto de reforma e ampliação da Escola Municipal João Martins
Peixoto a ser realizado no município de Nova Viçosa ■ BA.
Serviços Preliminares
Placa de Obra - Conforme modelo do município:

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente
às referências cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e logotipos do modelo
apresentado pelomunicípio.

A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18, nas dimensões 1,50 x 2,40 m e
pintada com tinta a óleo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de
5cm X 2,5 cm e pontaletes de 3" x 3".

FUNDAÇÃO
Escavação manual: A escavação manual, compreende a remoção com o emprego de
mão de obra e ferramentas manuais, desde a superfície do terreno até a cota
especificada no projeto.

Nela, deve ser dada uma folga de 10 cm para cada lado do material a ser instalado
para melhor comportar a peça a ser assentada.

As escavações deverão ser executadas de forma a ficar garantida a sua permanente
segurança, devendo para tanto serem conhecidas as seções de projeto e os métodos
executivos. A regularização, nivelamento, escavação e limpeza do fundo das valas, ao
serem atingidas as cotas de fundo, deverão ser executadas, de forma a obter a

conformação final de acordo com as exigências do projeto estrutural.

Para a "esterilização/guarda", anteriormente à escavação, deverá ser feita a demolição
do piso cerâmico.

Formas para concretagem: serão feitas em chapas de compensado resinado, de

primeiro uso, na espessura mínima de 12 mm. São aceitas formas em tábuas de pinho
de primeira qualidade, isenta de nós, trincas ou defeitos, desde que acordado com a

fiscalização. A fixação dos elementos será com pregos em ripas de tábua de pinho de
primeira qualidade. Para facilitar a desforma, preferencialmente os pregos a serem
utilizados terão duas cabeças. Quando o concreto for à vista, as formas serão em
Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000

Fone:(7J) 3208-1124 E-mail: rdc8350(5)gmaíl.com - CNPJ ns 13.761.531/0001-49
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chapas de compensado naval, primeiro uso, na espessura de T^,^^m.'Ep/peças altas e
estreitas, deverão sèr deixadas janelas de inspeção e limpeza ná parte Inferior das

peças. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a
saturação, a fim de se evitar a absorção de água de amassamento do concreto por
parle dos painéis.

Armação de estruturas: serão em aço CA-50 e/ou CA-60, obedecendo as
especificações de projeto em anexo. Substituição de bitolas somente poderão ser feitas
com a expressa autorização do responsável técnico pelo projeto por escrito. As barras
ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas
aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a aderência do

concreto. Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.
Concreto:Na "esterilização/guarda"o concreto dos blocos, pilares e cintas terão fck 20
mpa. Na "dislribuição/recepção/lavagem" a fundação será em concreto de 25 MPa e

sua estrutura, como pilares e cinta, será de 20 MPa. Na "cobertura de secagem", os
blocos e a viga baidrame terão concreto de 20 MPa e os pilares de 15 MPa.Eles

deverão ser lançado nas formas quando estas estiverem travadas e aprumadas,
tomando-se o cuidàdo de não lançar acima de 2 m provocando segregação do
concreto, prejudicando a resistência e conseqüente durabilidade.

Reaterro: Após escavadas e concretadas as fundações rasas, as mesmas deverão ser
aterradas, em camadas de 20 cm de espessura com apiloamento e umedecimento.

Para a utilização jno reaterro de solos provenientes das escavações, referidos
materiais deverão estar isentos de substâncias orgânicas. O aterro será executado em

camadas com altura máxima de 0,20m, com material isento de substâncias orgânicas,
adequadamente umedecidas e perfeitamente adensadas por meio de soquetes
manuais ou mecânicos, com o fim de evitar posteriores tendas, trincas e desníveis por
recalque das camadas aterradas, até atingir a cota de nível do piso.
I

ESTRUTURAS

Formas para concretagem: serão feitas em chapas de compensado resinado, de
primeiro uso, na espessura mínima de 12 mm. São aceitas formas em tábuas de pinho

de primeira qualidade, isenta de nós, trincas ou defeitos, desde que acordado com a
fiscalização. A fixação dos elementos será com pregos em ripas de tábua de pinho de
primeira qualidade. Para facilitar a desforma, preferencialmente os pregos a serem
utilizados terão duas cabeças. Quando o concreto for à vista, as formas serão em

chapas de compensado naval, primeiro uso, na espessura de 17 mm. Em peças altas e
estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior das
peças. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a

saturação, a fim de se evitar a absorção de água de amassamento do concreto por
parte dos painéis.

Armação de estruturas: serão em aço CA-50 e/ou CA-60, obedecendo as

especificações de projeto em anexo. Substituição de bitolas somente poderão ser feitas
com a expressa autorização do responsável técnico pelo projeto por escrito. As barras
ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas
aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a aderência do
concreto. Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.

Concreto: Na "esteplização/guarda" o concreto dos blocos, pilares e cintas terão fck 20
mpa. Na "distribuição/recepção/lavagem" a fundação será em concreto de 25 MPa e
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73)
'^-1124 E-mail: rdc8350iSemail.com • CNPJ n9 13.761.531/0001-49
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sua estrutura, como pilares e cinta, será de 20 MPa. Na "cobertura de secagem", os

blocos e a viga baidrame terão concreto de 20 MPa e os pilares de 15 MPa.^
deverão ser lançado nas formas quando estas estiverem travadas e apri

tomando-se o cuidádo de não lançar acima de 2 m provocando segrec
concreto, prejudicando a resistência e conseqüente durabilidade
ALVENARIA

Bloco cerâmico: As paredes a serem construídas serão em alvenaria de tijolo
cerâmico furado nas dimensões : 14x19x39cm (espessura 14cm), assentado em
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm, conforme especificado em
projeto arquitetônico.
Chapisco: Toda a lalvenaria da mureta a será revestida será chapiscada depois de
convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de
cimento e areia no traço de 1:3.

Emboço: O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada
com adição de impermeabilizante no traço de 1:2:8. O emboço de cada pano de parede
somente será iniciado após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco.
Massa única: A massa única será executada nas alvenarias onde serão recebidos

pintura. Terá traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia média) e terá espessura de 20 mm
Vergas e Contravergas

As vergas serão de concreto, com 0,1 Cm x 0,1 Om (altura e espessura), e
comprimento variável, embutidas na alvenaria.

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de
0,1 Sm mais longo em relação aos dois lados de cada vão.
PINTURA E REVESTIMENTO

Pintura: Será aplicada pintura nas paredes com tinta látex PVA em no mínimo 2
demãos. Antes da pintura, deverá ser feito lixamento e emassamento da superfície. A
mesma deve ficar còm nenhuma irregularidade.

Revestimento Cerâmico: Sobre o emboço deverá ser executada a regularização da
parede com argamassa de cimento e areia. Os revestimentos cerâmicos serão de 20 x

20 .assentado com cimento cola, conforme especificado em planta.

Nos locais onde já existirem revestimento e necessitar reparos, o revestimento deverá
ser limpado com solvente e estopa.
Todos os caixilhos serão executad
PISO

Piso em areia: Para o parque infantil será colocada uma camada de areia média com
espessura de 10 crn.
1

Piso intertravado: Os materiais empregados na execução desse piso deverão ter 6cm
de espessura, constituídos de bloqueie de concreto de resistência 35 MPa, assentado
sobre uma camada de areia média esparramada e sarrafeada com espessura uniforme
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdc8350g'email.com • CNPJ n» 13.761.531/0001-49
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de 5cm. O assentamento deverá ser feito do centro para os bordos. A seguir se
o rejuntamento de toda a área com pó de brita, espalhada sobre os blocos.

Contrapiso

\íf

Deverá ser executado o contrapiso de concreto com resistência de fck = 15 MPa,
uma espessura de 3,0 cm.
Piso cerâmico:

Utilizado nos ambientes onde haverá substituição do piso, do tipo PEi 5, tendo
dimensões de 35x35cm.Todas as juntas deverão ser rejuntados. Para seu
assentamento deverá ser usada argamassa coiante AC i.
Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos.
Rejuntar após 72 horas.

Não será permitida' a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu
assentamento.

Esquadrias
Portas de Madeira

As portas indicadas no projeto arquitetônico, com dimensões especificadas na planilha
de esquadrias, serão executadas em madeira compensada de 35mm.

As folhas de madeira deverão estar isentas de empenamentos, defeitos de superfície,
diferença de espessura, patologias na madeira, manchas e demais imperfeições.
Após seu assentamento, a mesma deverá ser pintada com pintura esmalte acetinado
com no mínimo 2 demãos.
Janela de Alumínio

os de modo a oferecerem boa resistência, sem apresentarem vibrações, e serão
posicionadas através de grapas chumbadas na alvenaria ou estrutura de concreto, de
forma cuidadosa, para não provocar danos à mesma.

O seu posicionamento nos vãos será perfeito, nivelado e aprumado, sem introduzir
esforços ou deformações que venham a prejudicar seu funcionamento.
COBERTURA
TELHADO

A cobertura em telha de fibrocimento bem como a estrutura em trama de madeira

deverá ser seguido conforme especificado em projeto. O telhado deverá ter inclinação
conforme projeto e será executado com telha de fibrocimento.

Sua estrutura de madeira será composta por madeira não aparelhada em ripas de 1,5 x

5 cm; Suas vigas medindo 6 x 12 cm e seus caibros medindo 5x6 cm.
FORRO EM PVC

Será instalado forro suspenso de PVC rígido, de acordo com as normas técnicas, bem
como de acordo com as especificações de instalação.

Condições gerais de propriedades do forro e da instalação do forro: trata apenas de
recomendações, tais como condições ambientais para instalação e armazenamento,

propriedades genérjcas de cada material, ressaltando a necessidade de procura por

normas específicas e cuidados com risco de incêndio.

INSTALAÇÕES HiDROSSANITÁRIAS
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa ■ BA,45920-000
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As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os pròjetos.e com as
normas da ABNT pertinentes.

As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento

térreo, que ficarão ássentes sob os pisos. As canalizações serão assentes antes da
execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as canalizações devam ser

fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos
suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição
das tubulações.
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser

tomados os cuidados necessários para que não venham sofrer esforços não previstos,

decorrentes de recalques, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e
contrações.

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das

canalizações serão' vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente

apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel. As tubulações,
antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa,
devem ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à
prova de pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão
convenientemente verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições
técnicas de execução e funcionamento.

Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao
do escoamento.

O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de
ventilação, tubos ventiladores e ramais de ventilação serão executados sem que exista
a menor possibilidade de gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interno
do prédio.

As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1- qualidade, sendo
instaladas de acordo com o prescrito pelo fabricante.
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações elétricas serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos.
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente
ligados às estruturas de suporte e aos respectivos acessórios, formando um conjunto
mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.
Todo equipamento será afixado firmemente no local em que deve ser instalado,
prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do
equipamento considerado.

Os condutores dev(írão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos

incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento executado. Nas deflexões,
os condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos
admitidos para o seu tipo.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a

assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a
permanente interligação por meio de conectores apropriados. As emendas serão
sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensões apropriadas. O isolamento
Endereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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das emendas e derivações deverá ter características, no mínimo,

dos

condutores usados.j
Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser presos
por meios mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores

lentos

Ssegurem

contato elétrico perfeito e permanente, não devendo ser usados dispositivos que
dependam do uso de solda a estanho.
Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser ligados ao condutor de

proteção geral existente no prédio com exceção dos condutores que protegerão
equipamentos especiais, estes deverão ter uma rede de aterramento própria.

Os condutores deverão satisfazer ao especificado na EM-13/06, sendo obrigatório o
emprego de eietrodutos em toda a instalação.
Os espelhos dos interruptores e tomadas deverão ser de 1- qualidade.

Os circuitos que dfeverão ser distribuídos através de sistemas de conduletes e
petroletes, de acordo com sua capacidade.

As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de entrada e saída dos
condutores na caraiização, em todos os pontos de emendas ou derivações de
condutores, e em todos os pontos de instalação de aparelhos e dispositivos.

Os circuitos deverã(|) ser protegidos por disjuntores, com amperagens de acordo com o
projeto específico.
DIVERSOS

Incêndio: Serão

nstalados extintores e placas de incêndio conforme projeto

apresentado pela pr^efeitura municipal.
Pergolado: O pergolado à ser implantado na edificação deverá ser executado com

eucalipto tratado ròliço seguindo rigorosamente ao detalhamento apresentado em
projeto.
Brinquedos:

Balanço duplo de 'madeira:0 balanço dupio de madeira deverá ser produzido em
eucalipto tratado roliço e pintura envernizada.
Comprimento: 2,50m
Largura: 2,50m
Altura: 2,00m
Cores: Envernizado ou colorido

Endereço; Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350Ogmail.com - CNPJ ns 13.761.531/0001-49
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Ganqorra dupla de madeíra:A Gangorra é um Brinquedo de Tronco produzido com

toras de eucalipto de reflorestamento que são submetidas ao processo de autoclay^
onde a madeira recebe produtos químicos que impedem a infiltração de umidade.

Comprimento: 3,00ni
Largura: 1,50m
Altura; 0,60m
Cores: Envernizado ou colorido

Gira-GIra: Os Assen'tos São Fabricados Em chapa galvanizada, Fixados Com Parafuso
Francês Zincado, Pintura Em Tinta Esmalte Industriai E Fundo AntI-Corrosivo.
Dimensões Totais:(Axixc) 0.80 X 1.50 X 1.50 M.

Escorreaador de madeira: Brinquedo composto de uma plataforma de apoio com
guarda corpo nas laterais, escorregador em prancha e uma escada de acesso. Madeira

utilizada: Eucalipto Tratado em autoclave. Pintura: Stain com triplo filtro solar. Área
necessária para instalação: 6,80m x 3,00m.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-maií: rdc8350giemail.com - CNPJ ns 13.761.531/0001-49
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Bícicletário: O biciclelário deverá será composto de tubo de aço galvanizado, soldado e

aplicada tinta anti corrosiva em toda sua superfície. Terá comprimento de 12,00 m e
será instalado conforme íayout.

U
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Adebaldo Rodrigues Dos Santos
CREA18.459/D
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PROPONENTE/ TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
OBJETO
REFORMA DA ESCOLAS

DESONERAÇÃO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

SIM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de
cálculo para o ISS;

40,00%
1

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

5,00%

Siglas

% Adotado

Situação

1'0uartll

Médio

3* Quartil

Administração Central

AC

3,00%

OK

3,00%

4,00%

5,60%

Seguro e Garantia

SG

0,80%

OK

0,80%

0,80%

1,00%
1.27%

Itens

Risco

R

0.97%

OK

0,97%

1,27%

DF

0,59%

OK

0,59%

1,23%

1,39%

L

7,74%

OK

6,16%

7,40%

8,96%

CP

3.65%

OK

3,65%,

3,65%

3,65%

ISS

2.00%

OK

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

4,50%

OK

0,00%

4.50%

4,50%

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI PAD

20,34%

OK

20,34%

22,12%

25,00%

BDI COM desoneração

BOI DES

26,37%

OK

Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (impostos COFINS !%, e PIS
0,65%)

Tributos (ISS. variável de ac jrdo com o
município)
Tributos (Contribuição Previc enciária sobre
a Receita Bruta • 0% ou 4,5°/

)•

Desoneração)

Os valores de BOI loram calculados com o emprego da fórmula:

(icp-iss-m)
Declaro para os devido: fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de
Edifícios, é de 40%,com a respectiva alíquota de 5%,
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:

Endeijeço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mall: rdcSBSOtagmail.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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SINAPI

2.1.2

2.1.1

Eli

ORSE

94097 SINAPI

93358 SINAPI

lijcLii • i

í-r. i

7352

1.3.4

I M

7345 ORSE

1.3.3

ORSE

7317

1.3.2

ORSE

7103

;

10016 ORSE

74209/001

T"SERVJÇOS PREUMINARES'

Descrição

*

concreto armado acima de

I

1

:J

I

■ M-1

*

54.08

B.D.t.

64,72

3,75

2,00

125,00

294.79

Valor Unit

25,37%

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350gí)emaÍÍ.CQm - CNPJ ns 13.761.531/0001-49

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

FUNDAÇÁO

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS
» "*

853,68

e extintor

Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m'com Hidrante

853.68

653,68

Quant.

853,68
m'

Und

Projeto Hidraúllco com área acima 500m'

acima de SOOm^

Projeto elétrico de edificações comuns Incluindo áreas urt^anizadas

500m2

Projeto estrutural Incluindo .u.

r PROJETOS

Sondagem a percussão

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

..X. -á.., -

Código Banco

Paulo

SIURB-07/2019-São

Bancos

SINAPI-02/2020-Bahia
ORSE-12/2019-S«rglpe

ESCOLA JOÃO MARTINS PEIXOTO REV.01

PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMADA

ANEXO XVI

.0^:

Obra

C(irj*>>.'»'v"'o í*^r» '5KT fKJWiM

VIÇOSA

1.3.1

[

1.2

1.1

Item

O(
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81,79

4,74

2,53

157,96

372,53

•í )

■ . -v! ( 1^',

Total

938,00

4.423,20

69.311,64

315.359,73

4.046,44

2.159.81

5.070,85

7.657,50

18.934,62

6.318,40

1.341,10

'»"~""26:5{M,Tjr

BDI

Valor Unit com

Não Desonerado:0,00%

Encargos Sociais

0,07 %

0,30%

uü\

: 4,66
: , !%li

2Í,22 %S

0.27 %

0.15%

0,34 %i

o.ú'%.

0,43 %

0.09%

Peso(%)

oe

NDVA
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2.1.3

95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

tn^

152

13,83

17,48

2.656,9'

2.1.4

92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA

m'

195,09

47.84

60,46

11.795.14

KG

130,5

13,07

16,52

2.155,86

0,15%

KG

463.1

9,94

12,56

6.816.53

0,39%

KG

797,8

8,55

10,80

8.616,24

0,58%

KG

185

7,06

8,92

1.650,20

0,11 %

KG

307,8

6,41

8.10

2.493,18

0,17 %

KG

517.2

6.83

8,63

4.463,43

0,30 %

35.12

347,74

439,44

15.433,13

1,04%

7.879,52

0,53 %

DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M'. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.6 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015
2.1.5

96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTIUZANDO
AÇO CA-60 DE 6 MM • MOMTAGEM. AF_06/2017

2.1.6

96545

SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

2.1.7

96546

SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Z1.8

96547

SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Z1.9

96548

SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-SO DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

2.1.10

96549 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

2.1.11

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA,TRAÇO 1:2.3:2.7(CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

AF_07/2016
2.1.12

92873 SINAPI

2.1.13

96995

SINAPI

m'

35,12

177,54

224.36

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOOUETE. AF_10/2017

rrP

18.96

39,24

49,59

ESTRUTURAS

Ül'
2.2.1

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_t2/2015

92423 SINAPI

"

- ;

1

.7

MONTAGEME DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA

i

940,22

0,06 %

246.048,09

16,56 %

m'

1496.65^

47,04

60,46

90.487.45

6,09 %

KG

1738,2

10.52

13,29

23.100,67

1,55%

DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0.25 M». PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,6 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015
2.2.2

92759

SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-mail; rdc8350(5)gmail.com - CNPJ ns 13.761.531/0001-49
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92760

SINAPI

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

KG

16.9

9.38

11.85

KG

1699,6

8,43

10.65

18.100.74

1,22%

KG

1550,6

7.36

9,30

14.420,58

0.97%

KG

1560.3

6.11

7.72

11.968.31

0,81 %

KG

1859,6

5,66

7.15

13.296.14

0.89%

KG

1880,2

6,22

7,86

14,778,37

0.99%

m'

89,93

347.74

439,44

39.518,83

2,66%

m'

89,93

177,54

224,36

20.176,69

1.36%

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ■

MONTAGEM. AF_12/2015
2.2.4

92761

SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

-MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDOAÇO CA-50 DE-RÍLMM —
MONTAGEM. AF_12/2015
2.2.5

92762

SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
2.2.6

92763

SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM ■
MONTAGEM. AF 12/2015
2.2.7

92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM •

MONTAGEM. AF 12/2015
2.2.8

92765 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM •

MONTAGEM. AF_12/2015
2.2.9

94965 SINAPI

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

2.2.10

92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015
ALVENARIA

.

i

•

_

-

97622 sÍnÂPi" "demolição DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

■ i

3g5 235^9g.

1

'
''' ""m'

116.66

43,26

64,67

MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
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6.377,80

^,58%;

ã' à,Mâ
0,43%

