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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC
COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA I
EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 01/2020
(Processo Administrativo n.º 23780.000279/2020-49)

Torna-se público que o Colégio Pedro II – Campus Tijuca I, por meio do setor de compras e
licitações, sediado na Rua Oito de Dezembro, 378 – Vila Isabel – Rio de Janeiro - RJ, realizará licitação,
na modalidade RDC, na forma ELETRÔNICA, em modo de disputa ABERTO, com critério de
julgamento maior desconto, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 12.462, de
4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data da sessão: 17/12/2020
Horário: 09:00 (horário de Brasília)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1.

DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em
engenharia para execução da reforma da cobertura do Campus Tijuca I, remoção do telhado verde
e impermeabilização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.2.

A licitação será composta por item único, conforme tabela constante do Projeto Básico.

1.3.
O critério de julgamento adotado será o maior desconto GLOBAL no item, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4.
A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço global, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação
abaixo:
Gestão/Unidade: 15201/155633
Fonte: 8144000000 e/ou 8188000000
PTRES: 189381 e/ou 176806

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS TIJUCA I
Elemento de Despesa: 33903916
PI: A20RIB01MAN

3.

DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de
2001.
3.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este RDC.
3.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles
se tornem desatualizados.
3.5.1.

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação, após implementadas diligências
ordinárias.

3.6.
No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação
do sistema eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio.

4.

DA PARTICIPAÇÃO NO RDC
4.1.
Poderão participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1.
4.2.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS TIJUCA I
4.2.2.

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3.
pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4.
o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação;
4.2.5.
pessoa física ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.462/11, mediante
participação direta ou indireta:
a)

que tenha elaborado o projeto básico ou executivo correspondente;

b)

que tenha participado de consórcio responsável pela elaboração do
projeto básico ou executivo correspondente;

c)

pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja
administrador, sócio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado.

4.2.5.1.

Para fins do disposto neste item, considera-se participação indireta a
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços
a estes necessários.

4.2.5.1.1.

O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comissão de licitação.

4.2.6.
que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação observado o disposto
no item 10.5.3.1.1 deste Edital;
4.2.7.
entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, por se tratar de
uma obra de pequeno porte;
4.2.8.
Participação concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
4.3.

É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,
quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como
serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de
participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação
entre eles indicada no subitem seguinte. ;
4.3.1.

4.4.
É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com
poder de direção, familiar de:
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a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela
demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.4.1.

4.5.
preços.

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16
de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de

4.6.
Como condição para participação no RDC, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1.

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.6.1.2. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
4.6.2.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3.
que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.4.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.6.5.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
4.6.6.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
4.6.7.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal.
4.6.8.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.7.
O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da
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licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.
4.8.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.
5.
6.

DA SUBCONTRATAÇÃO
6.1.

7.

Será permitida a subcontratação do objeto licitado, na forma do Projeto Básico anexo a
este Edital.

DO ENVIO DA PROPOSTA
7.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.
7.2.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.4.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
7.5.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.5.1.

valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS;

7.5.2.

Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes informações: ......

7.5.3.

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta)
dias consecutivos, a contar da sua apresentação.

7.6.
O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que
não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto.
7.7.

7.8.

O licitante deverá anexar os seguintes documentos:
7.7.1.

Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução e a
previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus anexos, e
incluindo as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2.

Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compõem.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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7.9.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.
7.10.
É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação
sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento
objeto desta licitação nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de
desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.
7.11.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7.12.

8.

A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à
proposta mais bem classificada, após a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1º da Lei
nº 12.462/11.

DA FASE DE DISPUTAS
8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.

O modo de disputa será o aberto.

8.3.

Os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de lances
públicos, sucessivos e crescentes (maior desconto).

8.4.

Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de
valores apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente
da Comissão reabrir a fase de lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por
cento).
8.4.1.

A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas
do valor apresentado pela primeira colocada.
8.4.1.1.

8.4.2.

A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e não
haverá alteração da sua classificação, apenas das licitantes
subsequentes.

Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada
lance.
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8.4.3.

Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem combinação, os lances seguirão as
seguintes regras:
8.5.1.

Iniciada a etapa, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.
8.5.1.1.

O lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto.

8.5.2.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.5.3.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.5.4.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser 1% (um por cento).

8.5.5.

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos.

8.5.6.

Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados
automaticamente pelo sistema.

8.5.7.

Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo presidente da comissão de licitação do RDC, com registro
da ocorrência em campo próprio do sistema e comunicação imediatamente à
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

8.5.8.

É facultada a apresentação, pelos licitantes, de lances intermediários;
8.5.8.1.

8.5.9.

São considerados intermediários os lances:

8.5.8.1.1.

iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao
último lance dado pelo próprio licitante, quando adotado o
julgamento pelo critério da maior oferta de preço; ou

8.5.8.1.2.

iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao
último lance dado pelo próprio licitante, quando adotados os
demais critérios de julgamento.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
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real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.5.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente
da Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de antecedência, o
horário previsto. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.6.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a comissão de
licitação e os licitantes.

8.7.

No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.

8.8.

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Comissão do RDC aos
participantes.

8.9.

Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema identificará em
coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.10.

Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima
da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.

8.11.

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.

8.12.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.13.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema
fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate.

8.14.

Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas)
ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
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8.14.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada em ato contínuo à classificação;
8.14.2. Sorteio em sessão pública.

9.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1.

9.2.

Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de RDC
classificará as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
9.1.1.

A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado condições
mais vantajosas.

9.1.2.

A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.

9.1.3.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via sistema, redigida
em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e deverá conter:
9.2.1.

A razão social da proponente, endereço completo, telefone, endereço eletrônico
(e-mail), mencionando o banco, número da conta corrente e da agência bancária
no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do
certame;

9.2.2.

Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações
constantes dos projetos elaborados pela Administração;

9.2.3.

Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da planilha
orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em que deverá
constar:
a)

indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b)

composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referências adotados nas licitações; e

c)

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

9.2.3.1.

O referido orçamento analítico deverá ser numerado observando a
mesma sequência dos itens da planilha orçamentária.

9.2.3.2.

Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os
compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
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9.2.3.3.

A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais
e unitários, conforme art. 42, do Decreto nº 7.581/2011.

9.2.3.3.1.

O valor global da proposta não poderá superar o orçamento
estimado pela administração pública, com base nos
parâmetros previstos nos §§ 3º, 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº
12.462, de 2011.

9.2.3.3.2.

No caso de adoção do regime de empreitada por preço
unitário ou de contratação por tarefa, os custos unitários dos
itens materialmente relevantes das propostas não podem
exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento
estimado pela administração pública, observadas as
seguintes condições:

9.2.3.3.2.1.

serão considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orçamento estimado ou que
sejam considerados essenciais à funcionalidade da
obra ou do serviço de engenharia;

9.2.3.3.2.2.

em situações especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatório técnico circunstanciado
aprovado pela administração pública, poderão ser
aceitos custos unitários superiores àqueles constantes
do orçamento estimado em relação aos itens
materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação
dos órgãos de controle, dispensada a compensação
em qualquer outro serviço do orçamento de referência.

9.2.3.3.2.2.1.

9.2.3.3.3.

Não
havendo
aprovação,
pela
administração,
do
relatório
técnico
circunstanciado de que trata este item, será
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de preços ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitários,
antes de eventual desclassificação.

No caso de adoção do regime de empreitada por preço global
ou de empreitada integral, serão observadas as seguintes
condições:

9.2.3.3.3.1.

no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados
custos unitários diferentes daqueles previstos nos §§
3º , 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011, desde
que o valor global da proposta e o valor de cada etapa
prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou
inferior ao valor calculado a partir do sistema de
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referência utilizado;
9.2.3.3.3.2.

em situações especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatório técnico circunstanciado,
aprovado pela administração pública, os valores das
etapas do cronograma físico-financeiro poderão
exceder o limite fixado no subitem acima.

9.2.3.3.3.2.1.

9.2.3.3.4.

9.2.4.

Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.

Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
9.2.4.1.

9.2.5.

Não
havendo
aprovação,
pela
administração,
do
relatório
técnico
circunstanciado de que trata este item, será
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de preços ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitários
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificação.

O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar
o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto
Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico
da obra.

A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compõem;
9.2.5.1.

Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização
e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na
planilha orçamentária.

9.2.5.2.

As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislação tributária;

9.2.5.3.

Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o
Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;

9.2.5.4.

As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência nãocumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média
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dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela
Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela
legislação tributária.

9.3.

9.2.5.5.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do
BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher,
conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006.

9.2.5.6.

A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que
estão dispensadas de recolhimento, conforme dispões o art. 13, § 3º,
da referida Lei Complementar;

9.2.5.7.

será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à
administração local relativamente ao andamento físico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo
cronograma.

9.2.5.8.

Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá
apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza
do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

9.2.6.

Prazo de validade da proposta não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data de abertura do certame.

9.2.7.

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação
da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comissão, desde que não haja majoração do preço.
9.2.7.1.

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas;

9.2.7.2.

Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

Será desclassificada a proposta que:
9.3.1.

contenha vícios insanáveis;

9.3.2.

não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;

9.3.3.

apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento
estimado para a contratação;

9.3.4.

não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração
pública; ou

9.3.5.

apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento
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convocatório, desde que insanável, incluindo previsão de oferta de vantagem não
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentação de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
9.4.

Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:
a)

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou,

b)

Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.

9.4.1.

Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante a oportunidade
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligências na forma
deste Edital.
9.4.1.1.

9.4.2.

9.5.

Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composições de custos unitários.

A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações
a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de ofício ou
mediante provocação fundada de qualquer interessado, realizar diligências para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
9.5.1.

Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, será por meio
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo
de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.2.

É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.5.3.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta
condição será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital e demais
legislações pertinentes a matéria.

9.7.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.8.

Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.9.

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão passar à

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS TIJUCA I
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
9.10.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO
10.1.

10.2.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a)

SICAF;

b)

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d)

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas
das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
10.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.2.1.1.

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.1.1.1.

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.1.1.2.

O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.

10.2.1.2.

Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará
o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.2.1.3.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
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estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.3.

Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.3.1. Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de
habilitação técnica por certificado de pré-qualificação válido quando da solicitação
de sua apresentação pela Comissão de Licitação;
10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;
10.3.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
ou do certificado de pré-qualificação para que estejam vigentes quando da
solicitação pela comissão ou encaminhar a respectiva documentação de
habilitação atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4.

O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no prazo
mínimo de 2 (duas) horas, documentação válida que comprove o atendimento das
exigências de habilitação deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários a
esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação
ou complementar a instrução do processo, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.
10.4.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
10.4.3.1.

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.:

10.5.

Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
10.5.1. Habilitação jurídica:
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10.5.1.1.

no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.1.2.

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

10.5.1.3.

inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

10.5.1.4.

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores;

10.5.1.5.

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;

10.5.1.6.

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971.

10.5.1.7.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

10.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
10.5.2.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

10.5.2.2.

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.5.2.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

10.5.2.4.

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de 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;

10.5.2.5.

prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
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compatível com o objeto contratual;
10.5.2.6.

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante;

10.5.2.7.

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.5.2.8.

Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá,
também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto
no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.5.3. Qualificação Econômico-Financeira:
10.5.3.1.

certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.3.1.1.

10.5.3.2.

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de
que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;

10.5.3.2.1.

no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;

10.5.3.2.2.

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

10.5.3.2.3.

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão
ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira,
conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não
foi exigida pelo órgão fiscalizador;
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10.5.3.3.

comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

10.5.3.4.

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação ou do item pertinente.

10.5.4. Qualificação Técnica:
10.5.4.1.

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico,
em plena validade;

10.5.4.2.

Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico, na data
prevista para a realização deste certame, profissional(is) de nível
superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA e pelo CAU, detentor
de atestado(s) de responsabilidade técnica e/ou registro(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou
CAU/BR da região onde os serviços foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acerto Técnico
– CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços relativos a:

10.5.4.2.1.

Engenheiro(a) civil ou arquiteto(a) comprovando experiência
na execução de impermeabilização com manta asfáltica com
camada de proteção mecânica compatível com o objeto da
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licitação.
10.5.4.3.

Atestados de Capacidade Técnico-operacional, em nome da Licitante,
que comprovem que a licitante tenha executado os seguintes serviços,
referentes às parcelas de maior relevância do objeto, com as
respectivas quantidades mínimas.

10.5.4.3.1.

Execução de impermeabilização com manta asfáltica com
camada de proteção mecânica compatível com o objeto da
licitação.

10.5.4.4.

No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

10.5.4.5.

A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato
que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de
Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e serviços de engenharia.

10.5.4.6.

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante;

10.5.4.7.

No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que
trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração.

10.5.4.8.

As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato
que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de
Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e serviços de engenharia.

10.5.4.9.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigido
no Projeto Básico;

10.5.4.9.1.

O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
que conhece as condições locais para execução do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
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desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
10.5.4.10. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte
documentação complementar:

10.6.

10.5.4.10.1.

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratação e que executarão o
contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º,
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

10.5.4.10.2.

A declaração de regularidade de situação do contribuinte
individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

10.5.4.10.3.

A comprovação do capital social proporcional ao número de
cooperados necessários à prestação do serviço;

10.5.4.10.4.

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

10.5.4.10.5.

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes
por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

10.5.4.10.6.

Os seguintes documentos para a comprovação da
regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas
assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de
presença dos cooperados que executarão o contrato em
assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da
sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitação;

10.5.4.10.7.

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa,
conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.

10.7.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização.
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10.7.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.8.

A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

10.9.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão
de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.

10.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
10.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS
11.1.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderá o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de recorrer imediatamente após
o término de cada sessão, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.1.1. São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões:
11.1.1.1.

ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

11.1.1.2.

julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o recurso
deverá ser apresentado nesta fase recursal única.
11.2.

Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do
Decreto nº 7.581, de 2011.
11.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1.

Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2.

Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente poderá:
12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supríveis;
12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou,
12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.

12.3.

Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou
revogação da licitação, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1.

Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Projeto Básico.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1.

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
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14.2.

O vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data de seu recebimento.
14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
14.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
14.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
14.3.3.

14.4.

a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.
14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
14.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.5.

Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.

14.6.

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante,
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
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documentos complementares assinar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.
14.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos acima, a
administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes,
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a
contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento
convocatório.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
15.1.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1.

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Projeto Básico.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico.

18. DO PAGAMENTO
18.1.

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este
Edital.
18.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.
18.1.2. A presente contratação permite a antecipação de pagamento, conforme as regras
previstas no Projeto Básico.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.

Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, de 2011, o
licitante que:
19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,
inclusive nas hipóteses previstas no item 14.6 deste Edital;
19.1.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
19.1.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
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motivo justificado;
19.1.4. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado;
19.1.5. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
19.2.

Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3.

O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações
legais.
19.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da 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;

19.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.5.

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.

19.6.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
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19.7.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,
com ou sem a participação de agente público.

19.8.

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.

19.9.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.462, de 2011, e subsidiariamente
nas Leis nº 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto
Básico.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1.

Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2.

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
comprastj1@cp2.g12.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Oito de
Dezembro, 378 – Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ.

20.3.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

20.4.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados à Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.

20.5.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

20.6.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

20.7.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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21.1.

Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação.

21.3.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.

21.4.

No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.7.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.8.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

21.9.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios
da isonomia e do interesse público.

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.11. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
http://www.cp2.g12.br/component/content/article/111-pro_reitorias/proad/9964licita%C3%A7%C3%B5es-campus-tijuca-i-2020.html
e
www.comprasgovernamentais.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
endereço Rua Oito de Dezembro, 378 – Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ, mediante
prévio agendamento por e-mail (comprastj1@cp2.g12.br), mesmo endereço e período
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1.
21.12.2.
21.12.3.

ANEXO I – Projeto Básico e seus anexos;
ANEXO II – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal;
ANEXO III – Modelo de Termo de Vistoria;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS TIJUCA I
21.12.4.

ANEXO IV – Modelo de Proposta;

21.12.5.

ANEXO V – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação;

21.12.6.

ANEXO VI – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta;

21.12.7.

ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno
porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

21.12.8.

ANEXO VIII – Minuta do Termo de Contrato

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.

Assinatura da autoridade competente
(original assinado)

PROJETO BÁSICO
OBRA DE ENGENHARIA – RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA I
(Processo Administrativo nº 23780.000279/2020-49)

1.

OBJETO
1.1.
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma da
cobertura do Campus Tijuca I, remoção do telhado verde e impermeabilização, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
1.2.

O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.

A descrição detalhada do objeto encontra-se no Anexo I do Projeto Básico.

1.4.
Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no Anexo II do
Projeto Básico.

2.

1.5.

O contrato terá vigência pelo período de 11 (onze) meses, sendo prorrogável apenas na
forma do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993.

1.6.

O prazo estimado de execução do objeto é de 5 (cinco) meses, conforme Anexo IV do
Projeto Básico.

1.7.

O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1.
A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

3.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico
4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1.
Trata-se de obra a ser contratada mediante licitação, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratação – RDC Eletrônico.
4.2.
A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
4.3.

O modo de disputa será Aberto;

4.4.

O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.5.

Será vedada a participação de consórcios, por se tratar de uma obra de pequeno porte;
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5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria
nas instalações do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sextafeira, das 08 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail
diadct1@cp2.g12.br.
5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
5.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
5.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto
da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.
5.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
6.2.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
6.3.
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4.

Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro;

6.5.
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada;
6.6.

Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
6.6.1.
exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto;
6.6.2.
direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3.
promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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6.6.4.
considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.
6.7.

Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual

6.8.

Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu recebimento;

6.9.
Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
6.10.
Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após o recebimento da obra e notificações expedidas;
6.11.
Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição
indispensável para o recebimento do objeto, conforme o caso:
6.11.1.

"as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

6.11.2.

comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

6.11.3.

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

6.11.4.

carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5.
certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra
junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
6.11.6.
a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço,
tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art.
12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
6.12.
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011.
7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1.
Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
7.2.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
7.3.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.4.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
7.5.
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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7.6.
Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão
de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
7.7.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
Contratante;
7.8.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
7.9.
Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bemestar no trabalho;
7.10.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
7.11.
Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.
7.12.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
7.13.
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto
Básico, no prazo determinado.
7.14.
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
7.15.
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
7.16.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.17.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.18.
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
7.19.
contrato;

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
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7.20.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.21.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurança da Contratante;
7.22.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
7.23.

Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
7.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
7.24.
Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
7.25.

Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

7.26.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

7.27.
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução do serviço;
7.28.
Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto
Básico;
7.29.
Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis
com os compromissos assumidos;
7.30.
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Contratante;
7.31.
Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias,
elétricas e de comunicação.
7.32.
Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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7.33.
A contratada não poderá iniciar a mobilização de obra sem a aprovação dos projetos
executivos pela fiscalização;
7.34.
Atender os documentos solicitados de segurança do trabalho do Anexo IX (Manual de
exigências de Saúde e Segurança do Trabalho) e submeter para aprovação da Equipe de
Segurança do Trabalho da Instituição. A execução das atividades contratadas somente será
iniciada após a aprovação da documentação;
7.35.
Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
7.36.
Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
7.37.
Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
7.38.
Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.
7.39.
Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos
seguintes documentos, conforme o caso:
7.39.1.

Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

7.39.2.
Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;
7.39.3.
Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.
7.39.3.1.
Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território
estadual.
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7.39.4.
Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9º do Decreto nº 9.094/17, poderá haver solicitação de cópia
autenticada por cartório ou pelo servidor, mediante comparação com o original.
7.40.
Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.40.1.
O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
7.40.2.
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
7.40.2.1.
resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
7.40.2.2.
resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
7.40.2.3.
resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias
ou
aplicações
economicamente
viáveis
que
permitam
a
sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas específicas;
7.40.2.4.
resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
7.40.3.
Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas,
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas;
7.40.4.
Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte
de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
7.41.

Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
7.41.1.
Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na
execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;
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7.41.2.
Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído
para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
7.41.3.
Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos
correspondentes;
7.42.
Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição,
danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
7.43.
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;
7.44.
Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de
licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental
de Operação, etc.);
7.45.
Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região
Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar
da região mais próxima;
7.46.
Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade;
7.47.
Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação
das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
7.48.
Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
7.49.
Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
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7.50.
Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada
e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;
7.51.
Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
7.52.
Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações
estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
7.53.
Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução
Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.
7.54.
ABNT.

Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da

7.55.
Fornecer os projetos executivos da contratação, que formarão um conjunto de
documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações
técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das
informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:
7.55.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências
entre os diversos projetos;
7.55.2. a execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusão e aprovação, pelo órgão ou entidade contratante, dos trabalhos relativos às
etapas anteriores;
7.55.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderá ser desenvolvido
concomitantemente com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde
que autorizado pelo contratante
7.56.
Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a
participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou
contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto,
a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4º do art. 42 do
Decreto nº 7.541/2011..
7.57. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial com a contratante
para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados
e das sanções aplicáveis, dentre outros.
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8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 40,0%(quarenta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condições:
8.1.1.

É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação

8.1.2.
A subcontratação apenas será possível para aquelas parcelas que não sejam
a de maior relevância do objeto ou, ainda, que não forem utilizadas como parâmetros para
a análise da qualificação técnicas.
8.2.
A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução do objeto.
8.2.1.Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
8.3.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado, ou de
substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente
atestadas
10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993
10.2.
O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
10.3.
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Básico.
10.4.
A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar
à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.5.
A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
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10.6.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.7.
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.8.
As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
10.9.
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente
o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
10.10.
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizada.
10.11.
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
10.12.
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
10.13.
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
10.14.
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que
o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.
10.15.

Cumpre, ainda, à fiscalização:

10.15.1.
solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos
empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:
10.15.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;
10.15.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando
for devido;
10.15.1.4. aos depósitos do FGTS; e
10.15.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.
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10.15.2.
solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não
impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um
mesmo empregado;
10.15.3.
oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS;
10.15.4.
somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.
10.16.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos abaixo.
11.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo
detalhada.
11.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
11.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
11.1.4. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima,
da seguinte forma:
11.1.5. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se
fizerem necessários.
11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
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verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
11.1.5.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
Instruções exigíveis.
11.1.5.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitação definitiva dos serviços executados.
11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor
do contrato.
11.1.6.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
11.1.6.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do último.
11.1.6.2.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o
parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputarse-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório
no dia do esgotamento do prazo.
11.2.
No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisório dos
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
11.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização.
11.3.
O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionada, além da execução
do objeto em si, à entrega dos “as built”.
11.4.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
11.5.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
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12. DO PAGAMENTO
12.1.
O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com o cronograma físicofinanceiro, após a medição e ateste do serviços realizados pela Fiscalização.
12.2.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
12.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Projeto Básico
12.4.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.5.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
12.5.1. o prazo de validade;
12.5.2. a data da emissão;
12.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
12.5.4. o período de prestação dos serviços;
12.5.5. o valor a pagar; e
12.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
12.6.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
12.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
12.8.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.9.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
12.10.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.11.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
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12.12.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
12.13.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto
ao SICAF.
12.13.1.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12.14.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
12.15.
É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
12.16.
No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará
o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
12.16.1.
Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá
efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
12.16.2.
O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não
pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.
12.17.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = 0,00016438
I = (TX)
I = 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada,
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano,
aplicando-se o índice Nacional da Construção Civil – INCC exclusivamente para
as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
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13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa)
dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.
14.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
14.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de 90 dias após o término da vigência contratual.
14.4.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
14.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
14.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
14.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
14.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
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14.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
14.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros
utilizados quando da contratação.
14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
14.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
14.12. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou
autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
14.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA
que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:
a)

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

b)

Multa de:
i.

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços,
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer
a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

ii.

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;

iii.

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
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iv.

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v.

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

vi.

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

c)

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;

d)

Impedimento de licitar e contratar com a União e entidades federais, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais,
por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

7

Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

8

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
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15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
nº 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.10.1.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.
16.3.

Qualificação Técnica:
16.3.1. Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;
16.3.2. Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico, na data prevista
para a realização deste certame, profissional(is) de nível superior, ou outro(s),
reconhecido(s) pelo CREA e pelo CAU, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica e/ou registro(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU/BR da região onde os serviços
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acerto
Técnico – CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta
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ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, serviços relativos a:
16.3.2.1. Engenheiro(a) civil ou arquiteto(a) comprovando experiência na
execução de impermeabilização com manta asfáltica com camada de
proteção mecânica compatível com o objeto da licitação.
16.3.3. Atestados de Capacidade Técnico-operacional, em nome da Licitante, que
comprovem que a licitante tenha executado os seguintes serviços, referentes às
parcelas de maior relevância do objeto, com as respectivas quantidades mínimas
16.3.3.1. Execução de impermeabilização com manta asfáltica com camada de
proteção mecânica compatível com o objeto da licitação.
16.3.4. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição
seja aprovada pela Administração.
16.3.5. A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
serviços de engenharia.
17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 402.102,41 (quatrocentos e dois mil e cento
e dois reais e quarenta e um centavos).

18. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO
18.1. Será adotado o regime de empreitada por preço global, previsto no art. 6º, inciso VIII,
alínea “a”, da Lei nº8.666, de 1993. O licitante deverá observar as seguintes disposições:
18.1.1. Na formação do preço que constará das propostas dos licitantes poderão ser
utilizados custos unitários diferentes daqueles fixados na planilha orçamentária
apresentada no edital, desde que o preço global orçado e o de cada item previsto
fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado
pela contratante;
18.1.2. Caso uma possível alteração contratual, a elaboração da Planilha de Preços
deverá seguir a seguinte ordem de busca dos valores dos custos de insumos ou
serviços:
18.1.2.1.

Sistema SINAPI/ CEF (referência legal).

18.1.2.2.

Tabelas referenciais de órgãos públicos.

18.1.2.3.

Revistas de editoras especializadas (ex.: PINI).

18.1.2.4.

Pesquisa de mercado.

18.1.3. No preço unitário de cada serviço constante da Planilha de Preços deverão
estar incluídos todos os insumos (materiais, mão-de-obra, equipamentos,
ferramentas, EPI, etc), encargos sociais, frete, licenças, custos diretos e indiretos,
vale transporte, refeições, adicionais, regulamentados por lei e convenção
coletiva de sindicatos que venha incidir sobre a obra.
18.1.4. Caso o valor de custo dos insumos ou serviços seja obtido por pesquisa de
mercado, a empresa deverá apresentar as propostas das empresas com as quais
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
EXECUÇÃO DA REFORMA DA COBERTURA DO
CAMPUS TIJUCA I, REMOÇÃO DO TELHADO
VERDE E IMPERMEABILIZAÇÃO.
1.

OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa
especializada para obra de reforma da cobertura do Campus Tijuca I, retirada do
telhado verde e impermeabilização, conforme condições e exigências
estabelecidas neste anexo.
De maneira sumária os serviços compreendem:
- Elaboração do projeto executivo de águas pluviais;
- Instalações de proteções (tapumes) e do almoxarifado;
- Demolições e remoções;
- Transporte horizontal e vertical de materiais;
- Estrutura de concreto armado de pequeno porte;
- Instalações de águas pluviais;
- Execução do contrapiso;
- Execução da impermeabilização e proteção mecânica;
- Instalações dos chapins;
- Tratamento de pequenas fissuras nas alvenarias;
- Pintura das paredes, tetos e guarda-corpos;
- Fabricação e montagem de grades, venezianas e portões;
- Limpeza final de obra e desmobilização;
- Administração local de obra.

2.

PRAZO
Fica estimado em 5,0 (cinco) meses o prazo para a execução dos
serviços, contados a partir da ordem de início de serviços dada pela Fiscalização
do Colégio Pedro II.

3.

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
Fica estimado o valor do serviço em R$ 402.102,41 (quatrocentos e dois
mil e cento e dois reais e quarenta e um centavos)
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4.

CONDIÇÕES GERAIS
É desejável que seja realizada visita técnica para conhecer o local da obra
e a realidade operacional da instituição para as empresas elaborarem suas
propostas. Essa visita deverá ser realizada por profissional de nível superior com
conhecimento neste tipo de obra, o qual receberá documentação comprovando a
visita ao local, para atestar na proposta comercial o conhecimento do local, as
particularidades de execução e as dificuldades que poderão surgir no decorrer
dos serviços.
A Contratada deverá manter registro atualizado de todas as ocorrências
da obra através de Diário de Obras. Qualquer registro, irregularidade ou falha a
ser corrigida será anotado pela Fiscalização neste Diário, cabendo à Contratada
providenciar o imediato atendimento dessas observações. Caso, de comum
acordo com a Fiscalização, seja feita a opção por Diário de Obras Eletrônico, as
observações feitas pela Fiscalização poderão ser enviadas por e-mail, estando a
Contratada igualmente notificada a fim de providenciar as devidas correções.
A atuação da Fiscalização em nada diminui a responsabilidade única
integral e exclusiva da Contratada no que concerne ao serviço e suas implicações
próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil,
Normas de Procedimento e demais leis e regulamentos vigentes.
Os serviços aqui especificados somente poderão ser substituídos por
similares após a devida fundamentação, por escrito, da Contratada e aprovação
da Fiscalização.
Durante os serviços de demolição / remoção, a Contratada deverá tomar
cuidado para evitar avarias nas instalações existentes. Qualquer dano ficará a
expensas da Contratada.
No preço unitário de cada serviço constante da Planilha de Preços
deverão estar incluídos todos os insumos (materiais, mão-de-obra,
equipamentos, ferramentas, EPI, etc.), encargos sociais, frete, licenças, custos
diretos e indiretos, vale transporte, refeições, adicionais, regulamentados por lei
e Convenção Coletiva de Sindicatos que venha incidir sobre a obra.
Para a elaboração da Planilha de Preços em uma possível alteração
contratual, deverá ser seguida a seguinte ordem de busca dos valores dos custos
de insumos ou serviços:
1º) Sistema SINAPI / CEF (referência legal);
2º) Tabelas referenciais de órgãos públicos;
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3º) Revistas de editoras especializadas (Ex.: PINI);
4º) Pesquisa de Mercado.
Caso o valor de custo dos insumos ou serviços seja obtido por pesquisa
de mercado, a empresa deverá apresentar as propostas das empresas com as
quais fez a cotação do item, sendo, no mínimo, necessárias três propostas, para
comprovar a escolha do menor valor.
Sendo o contrato celebrado por preço global, quando constatados, após a
assinatura do mesmo, pequenas variações quantitativas nos serviços contratados,
não será realizado termo aditivo, tendo a Contratada que absorver essas
diferenças.
As pequenas variações quantitativas a que se refere o texto anterior
dizem respeito ao valor de, no máximo, 3% do valor total do contrato.

5.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
5.1.

Elaboração do Projeto Executivo

Consiste na elaboração do projeto executivo de águas pluviais, conforme
caracterizado na OT 01/2006 do IBRAOP. Todo Projeto Executivo deve
apresentar conteúdos suficientes e precisos, representados em elementos técnicos
de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de engenharia.
O autor do projeto executivo será responsável pelas questões técnicas
relativas ao projeto e, portanto, deverá ser providenciada uma Anotação de
Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA ou pelo CAU.
Os projetos deverão seguir as orientações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e das Normas Regulamentadoras.
As memórias de cálculo de estrutura deverão ter:
• Capa identificando o projeto e o responsável técnico;
• Considerações iniciais;
• Normas relacionadas ao projeto;
• Modelo adotado;
• Propriedades dos elementos;
• Dimensionamento;
• Conclusão.
Todas as pranchas de desenho e demais peças deverão possuir
identificação contendo:
• Denominação e local da obra;
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• Tipo de projeto;
• Data;
• Nome do responsável técnico, número de registro no CAU ou CREA e
sua assinatura.
A memória de cálculo e o desenho deverão ser entregues à Fiscalização
do Colégio Pedro II.
A adequação do projeto à necessidade do Colégio será atestada pela
Fiscalização, a qual deverá aprovar todo o projeto entregue antes da execução da
obra.
Os serviços nos locais dos Campus serão iniciados somente após a
aprovação do projeto executivo pela Fiscalização do Colégio Pedro II.

5.2.

Mobilização/Desmobilização
5.2.1. Mobilização / Desmobilização

Compreende a mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos,
ferramentas, veículos e instrumentos necessários à execução de todos os
serviços, objeto do presente caderno de encargos e especificações técnicas.
5.2.2. Placa de Obra
A placa de obra deverá ser confeccionada conforme as instruções do
Manual de Uso de Marca do Governo Federal mais recente e submetida para
aprovação da Fiscalização.
5.2.3. Canteiro
Serão disponibilizados o alojamento e o vestiário dos funcionários
terceirizados, localizado no subsolo do Campus, para uso compartilhado com a
Contratada.
A Contratada deverá construir o almoxarifado de 10,0 m2 conforme os
materiais especificados na composição analítica. Caso haja necessidade de troca
de material, o mesmo deverá ser submetido à Fiscalização para aprovação. O
Almoxarifado será instalado no pátio de entrada do Campus.
A Contratada será responsável pela instalação enquanto estiver fazendo
uso da mesma. Também deverá providenciar um cadeado para as portas, a fim
de garantir a segurança dos materiais e equipamentos armazenados, estando o
Colégio Pedro II isento desta responsabilidade.
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O fornecimento de material deverá ser realizado em horário que não
atrapalhe as atividades do Colégio, preferencialmente durante o fim de semana,
sem ônus para a Instituição. Caso a entrega de material seja realizada durante a
semana, esta deverá ocorrer em horário pré-estabelecido pela Fiscalização, para
não impactar nas atividades do Campus.
Todo custo com fornecimento, estocagem e transporte interno de
materiais, instrumentos, equipamentos, etc., deve estar inserido nos preços
unitários dos serviços constantes em planilha.
Os tapumes serão executados com chapas de compensado com 10,0 mm
de espessura, com a altura mínima de 2,20 m e fixados de forma resistente.
Os tapumes serão utilizados de duas formas:
- Isolamento da área lateral do pátio interno e do canteiro do pátio de
entrada.
- Proteção vertical das paredes e dos brises metálicos durante o transporte
vertical de materiais e entulhos.
A área do canteiro, onde será depositado o entulho proveniente dos
serviços de demolições e remoções, deverá ser isolada e sinalizada, para evitar
risco de acidente. Esta área do canteiro deverá ainda ser planejada de forma a
minimizar ao máximo o impacto no funcionamento do Campus.
Os serviços de limpeza e conservação das instalações durante o período
contratual serão de responsabilidade da Contratada. O lixo doméstico (marmitas
aluminizadas, copos descartáveis, papéis, plásticos, etc.) deverá ser
acondicionado em recipientes de plástico ou lixeiras industriais; o lixo industrial
(estopa e trapos contaminados, latas, vidros, etc.) deverá ser acondicionado em
sacos plásticos; os resíduos industriais (óleos lubrificantes, graxas, detergentes,
solventes, etc.) deverão ser acondicionados em tonéis metálicos ou plásticos. Os
resíduos citados serão retirados da área do Colégio Pedro II, incluindo
carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo da
Contratada, sem ônus para o Colégio Pedro II. Todos estes deverão ter destino
final em local licenciado pelos órgãos ambientais.
5.2.4. Aluguel de elevador para obra
O transporte vertical de cargas será realizado através do elevador de obra
alugado, constituído por elementos tubulares, com cabine aberta e guincho de
10CV. Sendo de total responsabilidade da Contratada, garantir a segurança da
utilização do equipamento.
A Contratada não poderá utilizar os elevadores da edificação do Campus
para transporte de cargas (materiais e entulhos). Entretanto, para transporte
vertical de pessoas, os funcionários da Contratada poderão utilizar os elevadores
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da edificação, se mantiverem as mesmas condições de manutenção anteriores ao
uso dos elevadores.
5.2.5. Lona de proteção
Utilizar a lona plástica preta para proteção contra infiltrações
provenientes da cobertura.
A Contratada deve assegurar que nenhum bem da Contratante ficará
desprotegido durante a obra. Qualquer dano gerado devido à falta de proteção
será de inteira responsabilidade da Contratada.
5.3.

Demolição e Remoções

5.3.1.

Remoção da camada de proteção e impermeabilização

A Contratada deverá remover toda camada de proteção e
impermeabilização da cobertura da edificação.
As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para
evitar poeira em excesso durante o processo. A demolição manual será
executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou
manuais.
O entulho proveniente deste serviço deverá ser acondicionado em sacos
plásticos para posterior retirada. O serviço de remoção incluirá carregamento,
transporte e descarregamento, e seus custos ficarão a cargo da contratada. O
entulho deverá ter seu destino final em local licenciado pelos órgãos ambientais.
5.3.2.

Retirada das grades de ferro

Em uma das faixas laterais da cobertura e nos fundos da edificação, as
grades sobre a platibanda deverão ser removidas para viabilizar os serviços de
demolição e impermeabilização. Após a execução dos serviços citados, as grades
deverão ser reinstaladas.
5.3.3.

Demolição do Contrapiso

Deverá ser removida toda a camada de regularização da cobertura da
edificação, quando houver, seguida de limpeza mecânica, deixando a superfície
em condições de receber uma nova camada de impermeabilização, conforme
preconizado pelas normas técnicas vigentes
As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para
evitar poeira em excesso durante o processo. A demolição manual será
executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou
manuais.
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O entulho proveniente deste serviço deverá ser acondicionado em sacos
plásticos para posterior retirada. O serviço de remoção incluirá carregamento,
transporte e descarregamento, e seus custos ficarão a cargo da contratada. O
entulho deverá ter seu destino final em local licenciado pelos órgãos ambientais.
5.3.4.

Remoção da grama

A Contratada deverá remover toda a camada de grama da cobertura
verde, inclusive suas raízes e camada de terra de espessura de 10,0cm.
O serviço de remoção incluirá carregamento, transporte e
descarregamento, e seus custos ficarão a cargo da Contratada. O material deverá
ter seu destino final em local licenciado pelos órgãos ambientais.
5.4. Transporte horizontal e bota-fora em caçamba
Os materiais sobrantes, provenientes das remoções e demolições, deverão
ser transportados por meio de jericas até as caçambas de 5,0 m³ que estarão
localizadas no pátio de entrada do Campus Tijuca I. Vale lembrar que, mesmo
em caráter provisório, nenhum material deverá obstruir o trânsito das pessoas ou
veículos.
5.5.

Estrutura de concreto armado

Execução de duas lajes de comprimento de 2,5 e 2,88 m com larguras de
0,5 e 0,55 m, respectivamente. Essas lajes serão apoiadas por pilares de 20x20
cm nas extremidades. A armadura principal será constituída por barras de Ø 8,0
mm (aço CA-50) e os estribos por barras de Ø 4,2 mm, aço CA-60. O concreto
deverá possuir fck = 25Mpa.
5.6.

Instalação de águas pluviais

Substituição da tubulação existente por uma de diâmetro superior (Ø =
100 mm) para maior eficiência da drenagem na área do telhado verde. Além da
troca dos buzinotes rachados da cobertura. O material a ser utilizado será o PVC
rígido da linha soldável, fabricados em conformidade com a norma ABNT NBR
5648:1999. As conexões serão do tipo ponta-bolsa, providas de junta elástica de
borracha sintética, fornecido pelo fabricante das conexões.
5.7. Execução do contrapiso ou camada de regularização
A laje deverá estar perfeitamente limpa e nivelada para aplicação da
camada de regularização.
Deverá ser recomposta a camada de regularização de toda a superfície de
onde a mesma foi removida, com aplicação de argamassa pré-fabricada. A
espessura média da camada é de 5,0cm.
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O acabamento da superfície do contrapiso será executado à medida que é
lançada a argamassa, apresentando acabamento áspero, obtido por sarrafeamento
ou ligeiro desempenamento.
Todas as arestas e cantos deverão ser arredondados e a superfície
apresentar-se lisa, limpa, seca e isenta de graxas e óleos.
A camada deverá seguir o caimento adequado, de forma a não se
acumularem poças d’água sobre a laje. Os cantos da laje (encontros com vigas e
muretas) deverão ser arredondados.
A inclinação do substrato das áreas horizontais deve ser no mínimo de
1% em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas internas é permitido o
mínimo de 0,5%.
Em determinados pontos do perímetro da cobertura e em outros pontos
que se façam necessários, serão necessárias medidas de segurança voltadas para
o trabalho em altura.
5.8.

Execução da impermeabilização

A manta asfáltica impermeabilizante será aplicada em toda laje de
cobertura, sobre as platibandas, calhas e bordas.
Os serviços de impermeabilização deverão ser realizados por empresa
especializada e de comprovada experiência.
Primeiramente, o local que receberá o primer para aplicação da manta
asfáltica deverá estar limpo, seco e regularizado em conformidade com sua
utilização. O primer será a base de asfalto modificado diluído em solvente.
O primer é aplicado puro, utilizando rolo de pintura de lã de carneiro em
uma única demão aguardando a secagem de 6 horas antes da aplicação do
sistema de impermeabilização.
A Manta asfáltica impermeabilizante (tipo III e classe B) será produzida
a partir da modificação física de asfaltos com polímeros elastoméricos (EL),
estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente
estabilizado com espessura de 4,0 mm, (manta Torodin da Viapol ou
semelhante).
Alinhar a manta asfáltica em função do requadramento da área,
procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas.
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Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência
total da manta. Nas emendas das mantas deverá ter sobreposição de 10 cm que
receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação.
Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição
vertical.
Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na
manta aderida na horizontal. A manta deverá ser aderida na vertical 30 cm acima
do piso acabado, somente nas paredes. Nas platibandas, calhas e bordas, a manta
deverá cobrir até o topo delas.
Todas as arestas e cantos deverão ser arredondados e a superfície
apresentar-se lisa, limpa, seca e isenta de graxas e óleos. As áreas mal aderidas
ou trincadas serão refeitas.
Em ralos e demais detalhes existentes similares deverão ser executados
rebaixo de 3,0 cm, com área de aproximadamente 40 x 40 cm. A borda deverá
ser chanfrada a fim de garantir o nivelamento de toda a impermeabilização.
Após a conclusão da impermeabilização das áreas verticais, deve-se
incidir a chama do maçarico para que o filme de polietileno retraia-se. Este
procedimento é necessário, uma vez que o polietileno solta da massa asfáltica
proporcionando o deslocamento da proteção mecânica e acabamento.
Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade,
enchendo os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no
mínimo 72 horas.
A execução do serviço deverá seguir as orientações da NBR9574/2009,
NBR9575/2010 e da NBR 12190/2001.
Em determinados pontos do perímetro da cobertura e em outros pontos
que se façam necessários, serão necessárias medidas de segurança voltadas para
o trabalho em altura.

5.9.

Proteção Mecânica

Utilizar camada separadora de filme de polietileno com 24 micra de
espessura sobre a impermeabilização.
Após a instalação da camada separadora, executar a proteção mecânica
de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3,
desempenada com espessura mínima de 3,0 cm. Esta argamassa deverá ter juntas
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perimetrais com 2 cm de largura, preenchidas com argamassa betuminosa, traço
1:8:3 de cimento, areia e emulsão asfáltica. Além das juntas perimetrais, deverá
executar as juntas de movimentação, de 1,0 a 1,5 cm, com tarugo e mastique.
Antes da execução da proteção mecânica de superfície vertical, verificar
se após a conclusão da impermeabilização, foi empregada a chama branda do
maçarico para que o filme de polietileno retraísse. Este procedimento é
necessário, uma vez que o polietileno pode se soltar, causando o descolamento
da proteção mecânica e do acabamento.
Sobre a impermeabilização, executar chapisco de cimento e areia média,
traço 1:3, seguido da execução de uma argamassa desempenada de cimento e
areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume
de emulsão adesiva e 2 volumes de água. A argamassa deverá ser armada com
tela plástica ou tela de arame galvanizada, subindo 10 cm acima da manta
asfáltica.
A tela plástica ou galvanizada deverá ser centralizada em argamassas de
até 3,0 cm de espessura, acima dessa espessura, recomendamos substituir por
tela soldada de acordo com a especificação do projetista.
5.10. Chapim de granito
Assentamento chapim em granito, com acabamento abaulado, nas bordas
e platibandas da cobertura da edificação.
As peças de granito cinza andorinha deverão ter as dimensões e tipo
especificados no projeto. As peças deverão ser planas, sem trincas ou
deformações, ter textura uniforme e polida. A argamassa deverá apresentar
resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço deverá ser determinado em
função das características dos materiais constituintes, tendo como dosagem
inicial as proporções 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em volume.
O chapim será assentado, devendo-se exceder a largura em 2 cm de cada
lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o alinhamento
das paredes. Sobre a camada de argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:1:4, nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm, será lançado pó
de cimento, que formará uma pasta sobre a qual o chapim deverá ficar
completamente assentado.
As peças de granito serão limpas de qualquer resíduo de argamassa.
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5.11. Rufo
Deverão ser instalados rufos em chapa de alumínio com largura de 20,0
cm, espessura de 0,8 mm, na borda da fachada frontal da edificação. Deverão ser
colocados parafusos galvanizados a cada 25 cm ao longo de todo o rufo.

5.12. Chapisco
O chapisco será aplicado onde serão tratadas as fissuras e/ou trincas nas
alvenarias.
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e
aditivo com adesivo a base de PVA, Bianco, possuindo baixa consistência,
destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.
A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída
de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm.
O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com
superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de
pequenas áreas da base.
Molhar a superfície a chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser
realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de cimento e areia no traço
1:4, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. Deverá ser
empregado o aditivo Bianco à água de amassamento na proporção 1:2.
5.13. Emboço
O emboço será aplicado onde serão tratadas as fissuras e/ou trincas nas
alvenarias.
O emboço é a aplicação de camada de argamassa de revestimento,
constituída de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, água e,
eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se
no acabamento final.
O emboço deverá ser iniciado somente após concluído os serviços a
seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos: a) 24 horas após a aplicação
do chapisco; b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias
estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início dos
serviços de revestimento, excluído o chapisco; c) 28 dias de idade para execução
do acabamento decorativo, caso o emboço seja a camada única.
A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm, se for receber
reboco, e de 20 mm, caso seja camada única. A argamassa de emboço deverá ter
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consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou
mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm.
Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20
mm, deverão ser fixadas telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima de
malha igual a 6 mm, na altura intermediária da camada.
O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na
NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais,
preparo, aplicação e manutenção.
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento.
Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de
aplicação manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da
superfície final deverá corresponder à finalidade de aplicação.
O plano de revestimento será determinado através de pontos de
referência, dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com
o tamanho da régua a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas
de madeiras ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto,
argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o
plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as
taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou
mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa,
lançando-a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da
colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área
desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do
excesso e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em
seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de
argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma
superfície cheia e homogênea.
5.14. Pintura
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica nas paredes
externas/internas e tetos da cobertura.
Todas as superfícies a pintar deverão estar cuidadosamente limpas, secas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Cada demão de
tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca,
observando-se um intervalo de 24 horas entre as duas demãos sucessivas. O
mesmo cuidado deverá ser observado entre as demãos de massa.
Deverão ser verificadas eventuais trincas superficiais, ou outras
imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
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lixando-se levemente as áreas que não se encontram bem niveladas e aprumadas.
Nas paredes novas, deverá ser aplicada uma demão de selador acrílico, antes da
tinta acrílica, sobre o reboco ou massa acrílica nova.
Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi fosco, acetinado,
brilhante).
Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tintas nas superfícies
que não levarão pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os quais, se não puderem
ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregandose removedor apropriado. As pinturas serão executadas com tintas já preparadas,
entregues na obra em sua embalagem original, fechada e lacrada na fábrica. As
tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados. Só serão
aplicadas tintas, seladores e massas de primeira linha, referência comercial
Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar equivalente.
5.15. Pintura das grades e portões de ferro
Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta
de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos,
pingos de solda, carepa de laminação, furos, antes da aplicação do primer e esta
limpeza deverá ser feita de forma manual.
O primer será aplicado em uma demão, podendo a sua aplicação ser
realizada com trincha, revólver, rolo ou “airless”. Se aplicado com trincha, o
primer deverá ser espalhado passando-se a trincha no sentido da parte não
pintada para a parte pintada, sempre na mesma direção e com pouca pressão.
Não deverá ser utilizada trincha com cerdas longas. Nos cordões de solda das
peças, a aplicação deverá ser feita, obrigatoriamente, com trincha.
Para a aplicação do primer, o operador deverá estar protegido com
máscara apropriada e óculos protetores. Deverá ser evitada a formação de sulcos,
pois dificultam o acabamento da pintura. Não é recomendado aplicar o primer
em peças expostas em dias de chuva.
A tinta de acabamento deverá ser aplicada em um período de 10 e 24
horas após a aplicação do primer, salvo recomendação do fabricante. Se o tempo
determinado for ultrapassado, a superfície deverá ser lixada para receber a
pintura definitiva.
A pintura deverá ser executada em duas demãos, com pincel ou revólver.
Cada demão deverá criar, quando seca, uma película de 35 microns
aproximadamente. A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem da

COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS TIJUCA I
ENGENHARIA

primeira, com um intervalo de tempo entre 16 e 72 horas, salvo o recomendado
por fabricantes.
Se aplicada com revólver, a tinta deverá ser pulverizada sobre a
superfície, devendo o mesmo ficar a uma distância entre 50 mm e 300 mm.
Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi fosco, acetinado,
brilhante).
As estruturas metálicas deverão ser embarcadas da fábrica
completamente pintadas, ficando a cargo da montagem, pequenos retoques no
campo.
5.16. Grade de ferro
Instalação de duas grades de ferro de dimensões 6,01(L)x2,05(H) e
1,98(L)x2,16(H) nas aberturas da cobertura.
As grades serão formadas por barras de ferros chatos verticais
(11/2”x3/8”) e barras horizontais de (2”x3/8”), com montantes de
(11/2”x1/1/2”).
5.17. Portão de ferro
Na cobertura da edificação, deverá ser instalado o portão de ferro para
acessar a laje próxima a prefeitura do Campus. O portão de ferro será formado
por barras verticais de (1 ¼” x ¼”), tendo ao centro, uma faixa de ferro
galvanizado nº 16, atura de 20,0 cm, com fecho para colocação de cadeado.
5.18. Veneziana de alumínio
Substituição das telas de arame da cobertura por venezianas de alumínio.
5.19. Limpeza final de obra
Todas as remoções ou demolições que se fizerem necessárias para a
execução do serviço, além das já detalhadas neste caderno de especificações
técnicas, deverão ser refeitas, obedecendo ao padrão das instalações existentes.
Todas as manchas e salpicos de tinta deverão ser removidos, dando-se
especial atenção aos vidros e ferragens das esquadrias, para que fiquem limpas e
brilhantes.
Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá ser
feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda será
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que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as
provoquem ainda estejam úmidos.
Ao término dos serviços a obra deverá ser entregue limpa para
verificação dos últimos serviços e recebimento provisório da Fiscalização.

5.20. Administração da Obra
Para a administração da obra estão previstos os seguintes profissionais:
• Engenheiro responsável técnico pela obra;
• Encarregado.
O pagamento referente à administração da obra será proporcional ao
andamento da mesma, de acordo com o cronograma físico-financeiro.
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ITEM

CÓDIGO

UNID.

VALORES

REFERÊNCIA

SERVIÇO

QUANTID.

SCO/RIO

Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em
predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.

m²

400,49

R$

6,82

R$

2.731,34

CREA/RJ

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

un.

2,00

R$

233,94

R$

467,88

UNITÁRIO

PARCIAL

BDI

1.PROJETOS
1.1

TOTAL

R$ 4.012,89

SE 24.60.0050 (A)

1.2

29,79%

R$ 3.545,01
R$ 467,88

2.SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

R$ 123.021,45

PREPARO DE CANTEIRO
2.1

98458

SINAPI

2.2

AD 19.25.0310 (/)

SCO/RIO

2.3
2.4

93208
210225

SINAPI
SBC - RJ

Tapume com compensado de madeira. AF_05/2018
Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e
estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016
Lona de protecao em plastico preto ignifico

m²

162,36

R$

83,17

R$

13.503,48

29,79%

R$ 17.526,17

m²

2,25

R$

473,10

R$

1.064,48

29,79%

R$ 1.381,58

m²
m²

10,00
255,29

R$
R$

596,28
22,37

R$
R$

5.962,80
5.710,84

29,79%
29,79%

R$ 7.739,12
R$ 7.412,10

17,64
587,87
32,22
444,17
189,19
32,62

R$
R$
R$
R$
R$
R$

260,45
7,99
73,70
90,39
7,17
160,18

R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.593,35
4.697,11
2.374,60
40.148,53
1.356,49
5.224,40

29,79%
29,79%
29,79%
29,79%
29,79%
29,79%

R$ 5.961,70
R$ 6.096,37
R$ 3.082,00
R$ 52.108,77
R$ 1.760,59
R$ 6.780,75

4,50

R$

1.776,30

R$

7.993,35

29,79%

R$ 10.374,57

32,62

R$

66,09

R$

2.155,58

29,79%

R$ 2.797,73

m²

3,96

R$

84,42

R$

333,97

29,79%

R$ 433,45

m²

3,96

R$

117,01

R$

462,89

29,79%

R$ 600,79

DEMOLIÇOES E REMOÇÕES
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

160771
22056
22194
22026
PJ 04.20.0500 (/) ***
17361

SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SCO/RIO
SBC - RJ

2.11

CO 04.10.0400 (A)

SCO/RIO

2.12

TC 04.15.0100 (/)

SCO/RIO

m³
Remocao de camada de protecao existente ate cam.impermeab.
m²
Retirada impermeabilizacao flexivel excl.camada protecao
m²
Retirada grades de ferro
m²
Demolicao contrapiso/cam.regul.para pisos ate 5cm
m²
Remocao de grama, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km.(desonerado)
m³
Transporte horizontal manual mat. 1a.cat./entulho ate 60m
Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho
de 10CV, plataforma e cabos de 16m de altura, exclusive: transporte dos elementos ate a obra. Inclusive montagem e un.mes
desmontagem.(desonerado)
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga,
m³
exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

6.SUPERESTRUTURA

R$ 4.222,89

6.1

92265

SINAPI

6.2

92447

SINAPI

6.3

92761

SINAPI

6.4

92263

SINAPI

6.5

92410

SINAPI

6.6

92718

SINAPI

6.7

92741

SINAPI

Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinad
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete demadeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2
utilizações. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca50 de 8,0mm - montagem. Af_12/2015
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_12/2015
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25
m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor
ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015

kg

38,64

R$

9,93

R$

383,70

29,79%

R$ 498,00

m²

7,20

R$

107,74

R$

775,73

29,79%

R$ 1.006,82

m²

7,20

R$

130,78

R$

941,62

29,79%

R$ 1.222,12

m³

0,36

R$

518,90

R$

186,80

29,79%

R$ 242,45

m³

0,28

R$

594,83

R$

168,93

29,79%

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
12.1

IT 14.05.0109 (A)

SCO/RIO

12.2
12.3

89491
89865

SINAPI
SINAPI

Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento
de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF_12/2014
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014

R$ 219,26

R$ 1.157,39
m

25,00

R$

29,92

R$

748,00

29,79%

R$ 970,83

un
m

2,00
2,00

R$
R$

60,85
11,02

R$
R$

121,70
22,04

29,79%
29,79%

R$ 157,95
R$ 28,61

m²

444,17

R$

41,89

R$

18.606,28

29,79%

R$ 24.149,09

m²

587,87

R$

96,10

R$

56.494,60

29,79%

R$ 73.324,34

13. IMPERMEABILIZAÇÃO

R$ 159.972,54

13.1

171352

SBC - RJ

13.2

98546****

SINAPI

Contrapiso argamassa prefabricada qualimassa 5,0cm
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomerica em poliester, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico,
e=4mm.

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

98565
98566
130355*
130355**
CI 04.40.0150 (/)

SINAPI
SINAPI
SBC - RJ
SBC - RJ
SCO/RIO

Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018
Proteção mecânica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018
Chapim granito cinza andorinha 34cm x 3cm
Chapim granito cinza andorinha 18cm x 3cm
Colocacao de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio com 0,8mmx1056mm.(desonerado)

m²
m²
m
m
m²

444,17
143,70
112,08
72,76
3,38

R$
R$
R$
R$
R$

40,63
51,83
149,18
78,98
56,98

R$
R$
R$
R$
R$

18.046,63
7.448,13
16.720,09
5.746,58
192,59

29,79%
29,79%
29,79%
29,79%
29,79%

m²

10,00

R$

5,80

R$

58,00

29,79%

m²

10,00

R$

42,95

R$

429,50

29,79%

15. REVESTIMENTOS

R$ 632,73

15.1

87894

SINAPI

15.2

87799

SINAPI

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço
1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 (arquibancada)
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença
de vãos), espessura de 35 mm. Af_06/2014 (arquibancada e parede do contraforte)

17. PINTURA
17.1
17.2

R$ 75,28
R$ 557,45

R$ 10.333,99
SINAPI

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos
pavimentos, uma cor. Af_06/2014

m²

349,48

R$

15,29

R$

5.343,57

29,79%

R$ 6.935,42

SCO/RIO

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive
lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m²

92,56

R$

28,29

R$

2.618,51

29,79%

R$ 3.398,57

m²

16,60

R$

625,22

R$

10.376,96

29,79%

R$ 13.468,26

m²

2,10

R$

563,73

R$

1.183,83

29,79%

R$ 1.536,50

m²
m2

4,25
699,85

R$
R$

346,32
38,30

R$
R$

1.471,86
26.804,26

29,79%
29,79%

R$ 1.910,33
R$ 34.789,24

mês

5,00

R$

7.249,28

R$

36.246,40

29,79%

88417
PT 04.40.0103 (/)

18.SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1

ES 04.25.0100 (A)

SCO/RIO

18.2

ES 04.15.0125 (/)

SCO/RIO

18.3
18.4

71852
210023

SBC - RJ
SBC - RJ

R$ 51.704,33
Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras horizontais de (2"x3/8"), com montantes de (1
1/2"x1 1/2") a cada 2m. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por barras verticais de (1 1/4"x1/4") espacadas
de 12,5cm, contorno e marcos em barras de (1 1/4"x3/8"), tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado no 16 de 20cm de altura,
com fecho para instalacao de cadeado
Veneziana em aluminio
Limpeza final de obras

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS
21.1

R$ 23.422,72
R$ 9.666,92
R$ 21.701,01
R$ 7.458,49
R$ 249,97

Composição Própria

R$ 47.044,20
Administração local de obra, composta pelos seguintes profissionais: Engenheiro civil, encarregado e servente para transporte
horizontal e limpeza permanente da obra

TOTAL DA OBRA:
OBS.:
* - Para composição do item foi utilizado como referência o item 130355 do SBC.
** - Para composição do item foi utilizado como referência o item 130355 do SBC.
*** - Remoção de grama natural em vez de sintética
**** - Substituição da manta asfáltica de 3mm pela manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b
É RECOMENDÁVEL QUE O PROPONENTE VISTORIE O LOCAL E EFETUE SEU PRÓPRIO LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E PREÇOS.
OS MATERIAIS EMPREGADOS SERÃO DE QUALIDADE SIMILAR (OU SUPERIOR) A : FABRIMAR, TIGRE, PIRELLI, SUVINIL , GE, SIEMENS E LAFONTE.
PREÇOS COM BASE NAS PLANILHAS SINAPI (DATA BASE 08/2020), SBC-RJ (DATA BASE 09/2020) E SCO (DATA BASE 09/2020).

R$ 47.044,20

R$ 402.102,41

COLÉGIO PEDRO II
Campus Tijuca I
ANEXO III

ITEM

CÓDIGO

REFERÊNCIA

SE 24.60.0050 (A)

SCO/RIO

90771
90779

SINAPI
SINAPI

EVE000150

SCO/RIO

SERVIÇO

Composição Analítica

UNID.

COEFICIENTE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.PROJETOS
1.1

1.2

CREA/RJ
CREA/RJ

Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em
predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.
Auxiliar de desenhista com encargos complementares
Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares
Despesas diversas para cobrir despesas de escritorio (materiais, instrumentos, equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) equivalente em hora de Engenheiro Junior ao elementar MOI001550
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

m²

6,82

h
h

0,023
0,03

20,91
125,73

0,48
3,77

h

0,03414881

75,18

2,57

un.
un.

1

233,94

233,94
233,94

m²
un
m
m
kg
h
h
chp
chp
m³

0,43
1,69
1,23
0,04
0,20
0,61
0,00
0,02
0,00

39,40
19,86
8,95
10,90
21,32
25,22
31,33
28,54
384,34

83,17
17,10
33,61
10,98
0,47
4,35
15,45
0,14
0,55
0,58

2.SERVIÇOS PRELIMINARES
PREPARO DE CANTEIRO
2.1
98458

94974

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

AD 19.25.0310 (/)

SCO/RIO

Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e
estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

m²

MAT031475

SCO/RIO

Placa de identificacao de obra publica, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de garantia e
estrutura (requadro) em madeira

m2

1,00

90,00

90,00

MAT096800

Peca de madeira serrada, secao (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros

88316

SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SINAPI
SINAPI
SINAPI

m
Kg
gl
h
h
h

5,00
0,20
0,25
2,00
6,00
2,00

4,47
6,48
59,56
25,22
28,31
20,11

22,35
1,30
14,89
50,44
169,86
40,22

REQ901350

SCO/RIO

h

1,00

84,04

84,04

93208

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

3,47
7,71
157,50
152,30
8,98
43,22

596,28
12,09
30,20
3,97
3,84
0,23
43,22

1350
3992
4433
5061
88239
88262
91692
91693

2.2

MAT112150
MAT136050
88262
88311

2.3

4513
6193
10886
10891
11455
11587

Tapume com compensado de madeira. AF_05/2018
!Em processo de desativacao! Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 10 mm
Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 30* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao
Peca de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") macaranduba, angelim ou equivalente da regiao
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
Carpinteiro de formas com encargos complementares
Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. Af_08/2015
Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. Af_08/2015
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_07/2016

Prego com cabeca, de (18x30)
Tinta a oleo brilhante
Carpinteiro de formas com encargos complementares
Pintor de letreiros com encargos complementares
Servente com encargos complementares
Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes
minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario produtivo.(desonerado)

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016
Caibro de madeira nao aparelhada 5 x 5 cm (2 x 2 ") pinus, mista ou equivalente da regiao
Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao
Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a
Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 4 kg, classe bc
Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 8", em aco galvanizado / zincado
Forro de pvc liso, branco, regua de 10 cm, espessura de 8 mm a 10 mm (com colocacao / sem estrutura metalica)

m²
m
m
un
un
un
m²

473,10

3,48
3,92
0,03
0,03
0,03
1,00

88487

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

91170

SINAPI

91173

SINAPI

91341
91870

SINAPI
SINAPI
SINAPI

91911

SINAPI

91924

92025

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

92543

SINAPI

93358

SINAPI

94210

SINAPI

94559

SINAPI

95240

96995

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

97586

SINAPI

97593
97611

SINAPI
SINAPI

98441

SINAPI

98442

SINAPI

98443

SINAPI

98444

SINAPI

98445

SINAPI

98446

SINAPI

98447

SINAPI

98448

SINAPI

101165

SINAPI

210225
72592
88316

SBC - RJ
SBC - RJ
SINAPI
SBC - RJ
SINAPI
SINAPI
SBC - RJ
SINAPI
SINAPI
SBC - RJ

74130/1
84402
88262

91862

91926
91937
92000

95241
95805
95811

2.4

Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao
Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em pvc - fornecimento e instalacao
Carpinteiro de formas com encargos complementares
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014
Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira
, fixada em perfilado em laje. Af_05/2015
metálica rígida tipo d 1/2 ”
Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria.
Af_05/2015
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso
transporte vertical. Af_07/2019

un
un
h
m²

0,05
0,03
0,98
3,75

13,65
80,19
25,22
10,61

0,69
2,02
24,70
39,74

m

0,25

2,33

0,59

m

0,23

1,17

0,27

m²
m
m

0,06
0,25
0,23

519,93
7,81
9,44

32,96
1,97
2,14

un

0,08

11,81

0,89

m
m
un
un
un

0,62
0,68
0,13
0,05
0,03

2,10
2,96
9,69
24,08
58,43

1,31
2,01
1,22
1,21
1,47
20,26

m²

1,44

14,07

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com
até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019
Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco.
Fornecimento e instalação. Af_12/2019

m³

0,03

79,55

2,08

m²

1,44

38,31

55,15

m²

0,08

614,99

46,43

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016

m²
m²
un
un
m³

0,01
1,44
0,05
0,03
0,01

13,63
22,72
21,09
12,61
48,23

0,08
32,71
1,06
0,32
0,32

un

0,10

92,27

9,29

un
un

0,03
0,03

92,74
24,02

2,34
0,61

m²

0,35

88,45

31,11

m²

0,40

91,57

37,07

m²

0,03

74,16

2,08

m²

0,03

76,38

2,47

m²

0,55

107,71

59,19

m²

0,43

142,45

61,03

m²

0,04

88,06

3,87

m²

0,03

114,23

3,91

m³

0,03

683,31

18,38

Lona de protecao em plastico preto ignifico
Lona para protecao em plastico preto tipo ferreiro
Servente com encargos complementares

m²
m²
h

1,10
0,85

4,78
20,11

22,37
5,26
17,11

Remocao de camada de protecao existente ate cam.impermeab.
Pedreiro com encargos complementares
Servente com encargos complementares
Retirada impermeabilizacao flexivel excl.camada protecao
Pedreiro com encargos complementares
Servente com encargos complementares
Retirada grades de ferro

m³
h
h
m²
h
h
m²

1,86
10,62

25,27
20,11

0,10
0,27

25,27
20,11

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016
Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016
Condulete de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016
Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020
Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020
Lâmpada compacta fluorescente de 15 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_02/2020
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², sem vão. Af_05/2018
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², sem vão. Af_05/2018
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², sem vão. Af_05/2018
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida menor que 6 m², sem vão. Af_05/2018
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. Af_05/2018
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. Af_05/2018
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. Af_05/2018
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida menor que 6 m², com vão. Af_05/2018
Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020

DEMOLIÇOES E REMOÇÕES
2.5

2.6

2.7

160771
88309
88316
22056
88309
88316
22194

260,45
46,90
213,55
7,99
2,60
5,39
73,70

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

88309
88316
22026
88316
PJ 04.20.0500 (/) ***
88316

SINAPI
SINAPI
SBC - RJ
SINAPI
SCO/RIO
SINAPI

RSE902400

SCO/RIO

RSE908900

SCO/RIO

17361
4125
88316
CO 04.10.0400 (A)
MAT020450
IEQ011900
EVE000190
TC 04.15.0100 (/)
IEQ003150
88316

SBC - RJ
SBC - RJ
SINAPI
SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SBC - RJ
SINAPI

h
0,62
15,64
Pedreiro com encargos complementares
25,27
h
58,06
Servente com encargos complementares
2,89
20,11
Demolicao contrapiso/cam.regul.para pisos ate 5cm
m²
90,39
h
90,39
Servente com encargos complementares
4,50
20,11
Remocao de grama, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km.(desonerado)
m²
7,17
h
7,04
Servente com encargos complementares
0,35
20,11
Carga e descarga manual de pecas de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em Caminhao de Carroceria Fixa a oleo
t
0,06
0,00
32,37
diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive tempo de carga, descarga e manobra.(desonerado)
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhao como de servente ou
t.Km
0,07
0,06
1,18
equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa, a oleo diesel com capacidade util de
7,5t.(desonerado)
Transporte horizontal manual mat. 1a.cat./entulho ate 60m
m³
160,18
h
60,74
Ferramenta - carrinho de mao com cacamba extraforte 65 litros cinza
0,26
233,60
h
99,44
Servente com encargos complementares
4,95
20,11
Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho de 10CV,
un.mes
plataforma e cabos de 16m de altura, exclusive: transporte
1.776,30dos elementos ate a obra
m
64,30
Cabo de aco polido com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de 5/8"
3,21
20,03
un
1.460,00
Elevador para transporte de material, completo
0,06
25.000,00
h
252,00
Montagem / Desmontagem de elevador de obra - equivalente em hora de Ajudante ao elementar MOI000050
16,00
15,75
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusivem³
tarifa de disposicao final.(desonerado)
66,09
un.
0,2
250,00
50,00
Cacamba de aco com 5m3, para retirada de entulho, inclusive transporte e descarga, aluguel
h
0,8
16,09
Servente com encargos complementares
20,11

6.SUPERESTRUTURAS
6.1

6.2

6.3

6.4

92265
1358
4491
4517
5068
88239
88262
91692
91693
92447
2692
6193
40304
88239
88262
92270
92273

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

92761

SINAPI

39017
43132
88238
88245
92793
92263
1358
4491
4517
5068
88239
88262

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinad
Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm
Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
Carpinteiro de formas com encargos complementares
Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. Af_08/2015
Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. Af_08/2015
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete demadeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao
Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
Carpinteiro de formas com encargos complementares
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_12/2015
Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca50 de 8,0mm - montagem. Af_12/2015
Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)
Ajudante de armador com encargos complementares
Armador com encargos complementares
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_12/2015
Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm
Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
Carpinteiro de formas com encargos complementares

m²
m²
m
m
kg
h
h
CHP
CHI
m²
l
m
kg
h
h
m²
m

1,19
0,162
7,734
0,155
0,222
1,111
0,054
0,169

26,76
3,97
1,42
11,09
21,32
25,22
31,33
28,54

0,017
0,474
0,066
0,375
2,046
0,632
1,528

4,90
7,71
13,68
21,32
25,22
63,50
8,29

kg
un
kg
h
h
kg
m²
m²
m
m
kg
h
h

84,42
31,84
0,64
10,98
1,72
4,73
28,02
1,69
4,82
117,01
0,08
3,65
0,90
8,00
51,60
40,13
12,67
9,93

0,743
0,025
0,0115
0,0707
1

0,20
13,90
19,59
25,05
7,46

1,335
2,307
8,291
0,215
0,276
1,38

26,76
3,97
1,42
11,09
21,31
25,22

0,15
0,35
0,23
1,77
7,46
107,74
35,72
9,16
11,77
2,38
5,88
34,80

6.5

6.6

6.7

91692
91693
92410
2692
40304
88239
88262
92269
92718

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

34493

SINAPI

88262
88309
88316
90586
90587
92741

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

34492

SINAPI

88262
88309
88316
90586
90587

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

CHP
0,062
1,94
Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. Af_08/2015
31,33
CHI
0,214
6,11
Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. Af_08/2015
28,54
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito
m² simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_12/2015
130,78
l
0,017
0,08
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
4,90
kg
0,027
0,37
Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)
13,68
h
0,554
11,81
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
21,32
h
3,021
76,19
Carpinteiro de formas com encargos complementares
25,22
m²
0,53
42,35
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015
79,91
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento
m³
e acabamento. Af_12/2015
518,90
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr
m³
1,103
313,03
283,80
8953)
h
1,846
46,56
Carpinteiro de formas com encargos complementares
25,22
h
1,846
46,65
Pedreiro com encargos complementares
25,27
h
5,538
111,37
Servente com encargos complementares
20,11
CHP
0,672
1,03
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015
1,53
CHI
1,174
0,31
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015
0,26
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual am³20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015
594,83
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr
m³
1,103
304,45
276,02
8953)
h
1,19
30,01
Carpinteiro de formas com encargos complementares
25,22
h
3,571
90,24
Pedreiro com encargos complementares
25,27
h
8,407
169,06
Servente com encargos complementares
20,11
CHP
0,615
0,94
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015
1,53
CHI
0,575
0,15
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015
0,26

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
12.1

12.2

12.3

IT 14.05.0109 (A)
MAT002150
MAT074300
MAT146900
88248
88316
89491
122
298
11714
20078
20083
38383
88248
88267
89865
9868
38383
88248
88267

SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.mFornecimento e instalacao.(desonerado)
un
0,30
Adesivo plastico para PVC: 75gr
3,57
un
0,33
Joelho de PVC rigido marrom, 90o, soldavel, de 100mm
20,10
m
0,17
Tubo de PVC rigido, PBV, Serie R, vara com 3m, diametro nominal de 100mm
61,95
h
0,30
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares
19,46
h
0,30
Servente com encargos complementares
20,11
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF_12/2014
un
un
0,01
Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr
51,49
un
1,00
Anel borracha dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial
2,00
un
1,00
Caixa sifonada pvc, 150 x 185 x 75 mm, com grelha quadrada branca
47,18
un
0,03
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* g)
18,85
un
0,02
Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3
44,71
un
0,04
Lixa d'agua em folha, grao 100
1,65
h
0,21
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares
19,46
h
0,21
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares
24,84
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m
m
1,05
Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)
2,40
un
0,06
Lixa d'agua em folha, grao 100
1,65
h
0,19
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares
19,46
h
0,19
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares
24,84

29,92
1,07
6,69
10,28
5,84
6,03
60,85
0,76
2,00
47,18
0,57
1,01
0,06
4,09
5,22
11,02
2,52
0,10
3,70
4,72

171352
87021
88309
88316

SBC - RJ
SBC - RJ
SINAPI
SINAPI

41,89
21,12
10,11
10,66

98546****

SINAPI

511

SINAPI

Contrapiso argamassa prefabricada qualimassa 5,0cm
Argamassa prefabricada para contrapiso matrix votorantin (12,80 kg/m2xcm)
Pedreiro com encargos complementares
Servente com encargos complementares
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomerica em poliester, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico,
e=4mm.
Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio

13. IMPERMEABILIZAÇÃO
13.1

13.2

m²
kg
h
h

64,00
0,40
0,53

0,33
25,27
20,11

0,62

16,11

m²
l

96,10
9,91

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

4015
4226
88243
88270
98565
38365
87372
88309
88316
98566
10931
87372
88309
88316
130355*
50
100
1100
10414
88274
88243
130355**
50
100
1100
10414
88274
88243
CI 04.40.0150 (/)
MAT060050
MAT122450
88261
88316

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SINAPI
SINAPI
SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SINAPI
SINAPI
SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SINAPI
SINAPI

Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento PP (NBR 9952)
Gas de cozinha - glp
Ajudante especializado com encargos complementares
Impermeabilizador com encargos complementares
Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018
Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. Af_08/2019
Pedreiro com encargos complementares
Servente com encargos complementares
Proteção mecânica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018
Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm (24 bwg), malha 1/2", h = 1 m
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. Af_08/2019
Pedreiro com encargos complementares
Servente com encargos complementares
Chapim granito cinza andorinha 34cm x 3cm
Cimento portland CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
Areia grossa lavada
Cimento direcional branco (saco 1 quilograma)
Granito cinza andorinha 2cm
Marmorista/graniteiro com encargos complementares
ajudante especializado com encargos complementares
Chapim granito cinza andorinha 18cm x 3cm
Cimento portland CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
Areia grossa lavada
Cimento direcional branco (saco 1 quilograma)
Granito cinza andorinha 2cm
Marmorista/graniteiro com encargos complementares
ajudante especializado com encargos complementares
Colocacao de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio com 0,8mmx1056mm.(desonerado)
Fixacao - Gancho em aco galvanizado de (1/4" x 150mm), com porca e arruelas
Rufo de aluminio de (0,8x1056)mm
Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares
Servente com encargos complementares

m²
kg
h
h
m²
m²
m³
h
h
m²
m²
m³
h
h
m
kg
m³
kg
m²
h
h
m
kg
m³
kg
m²
h
h
m²
un
un
h
h

1,13
0,26
0,19
0,95

50,11
4,84
23,97
25,27

1,04
0,04
0,66
0,13

1,58
562,28
25,27
20,11

1,05
0,04
0,71
0,14

10,91
562,28
25,27
20,11

3,01
0,008
0,41
0,34
2,02
2,17

0,35
71,50
2,45
145,00
22,36
23,97

1,59
0,004
0,22
0,18
1,07
1,15

0,35
71,50
2,45
145,00
22,36
23,97

3,00
1,00
0,20
0,20

0,95
44,77
26,67
20,11

56,37
1,26
4,60
23,96
40,63
1,64
19,68
16,65
2,67
51,83
11,46
19,68
17,84
2,88
149,18
1,05
0,58
1,00
49,30
45,25
52,00
78,98
0,56
0,31
0,53
26,10
23,96
27,53
56,98
2,85
44,77
5,33
4,02

15. REVESTIMENTOS
15.1

87894

SINAPI

87313

SINAPI

88309
88316
87799
37411

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

87369

SINAPI

88309
88316

SINAPI
SINAPI

88417
38877
88310
88316
PT 04.40.0103 (/)
MAT080300
MAT125700

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO

15.2

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo
m²
em betoneira 400l. Af_06/2014 (arquibancada)5,80
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l.
m³
0,00
1,43
341,22
Af_08/2019
h
0,12
3,13
Pedreiro com encargos complementares
25,27
h
0,06
1,25
Servente com encargos complementares
20,11
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos),m²
espessura de 35 mm. Af_06/2014 (arquibancada e parede
42,95 do contraforte)
m²
0,16
1,75
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm
11,04
Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de
m³
0,04
19,45
494,90
vedação, preparo manual. Af_08/2019
h
0,48
12,13
Pedreiro com encargos complementares
25,27
h
0,48
9,65
Servente com encargos complementares
20,11

17. PINTURA
17.1

17.2

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos,
m² uma cor. Af_06/2014
15,29
kg
1,94
13,04
Massa para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo
6,73
h
0,07
1,90
Pintor com encargos complementares
26,36
h
0,02
0,36
Servente com encargos complementares
20,11
Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza,
m²
desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem
28,29 rapida, cor laranja e 2 d
un
0,5
R$ 0,90
0,45
Lixa d'agua no 100
Kg
0,025
R$ 14,11
0,35
Solupan tecnico (limpeza industrial) em saco de 25Kg

MAT137000
MAT138450
88310
88316

SCO/RIO
SCO/RIO
SINAPI
SINAPI

Tinta Lagoline 039/3028, International ou similar
Tinta - Zarcao secagem rapida, 078/0033, International ou similar
Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento ate as demaos de acabamento (desonerado)
Servente (desonerado)

gl
gl
h
h

0,07
0,05
0,55
0,18

R$ 93,01
R$ 57,77
R$ 26,36
R$ 20,11

6,51
2,88
14,49
3,61

18.SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1

18.2

18.3

18.4

ES 04.25.0100 (A)
MAT010250
MAT010350
MAT028050
MAT050650
88309
88315
88316
ES 04.15.0125 (/)

SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SCO/RIO
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SCO/RIO

MAT108750

SCO/RIO

71852
6361
88315
210023
1500
88316

SBC - RJ
SBC - RJ
SINAPI
SBC - RJ
SBC - RJ
SINAPI

Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras horizontais de (2"x3/8"), com montantes de (1 1/2"x1 1/2")
m² a cada 2m. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
625,22
Kg
24,0
R$ 4,28
102,72
Barra chata de aco, de 1.1/2" x 3/8"
Kg
8,0
R$ 3,67
29,36
Barra chata de aco, de 2" x 3/8"
Kg
7,0
R$ 4,29
30,03
Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (2"x3/8")
Kg
2,5
R$ 24,24
60,60
Eletrodo com diametro de 4mm (5/32"), Awse E-7018
h
1,6
R$ 25,27
40,43
Pedreiro com encargos complementares
h
8,0
R$ 25,15
201,20
Serralheiro com encargos complementares
h
8,0
R$ 20,11
160,88
Servente (desonerado)
Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por barras verticais de (1 1/4"x1/4") espacadas de 12,5cm,
m² contorno e marcos em barras de (1 1/4"x3/8"), tendo
563,73
ao centro uma faixa de ferro
Portao de ferro, largura de 3m, altura de 1,50m, de 2 folhas e formado por barras verticais de (1 1/4"x 1/4"), tendo ao centro, 1 faixa de
m²
1,00
563,73
563,73
ferro galvanizados no 16, altura de 20cm, com fecho para colocacao de cadeado
Veneziana em aluminio
m²
346,32
m²
1,00
335,00
Chapa veneziana em aluminio
335,00
h
0,45
11,32
Serralheiro com encargos complementares
25,15
Limpeza final de obras
m2
38,30
un
0,09
0,58
Estopa comum embalagem 200 gramas
6,39
h
1,88
37,73
Servente com encargos complementares
20,11

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS
21.1
90777
90776

Composição
Própria
SINAPI
SINAPI

Administração local de obra, composta pelos seguintes profissionais: Engenheiro civil e encarregado
Engenheiro Júnior com encargos complementares
Encarregado geral com encargos complementares

mês
h
h

7.249,28
16
184,8

81,17
32,20

1.298,72
5.950,56

Cronograma físicofinanceiro - Reforma da
Cobertura do Campus
Tijuca I

COLÉGIO PEDRO II
Campus Tijuca I
ANEXO IV

ITEM

VALOR EM R$ POR ITEM
DA PLANILHA

DESCRIÇÃO

PERÍODO
1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

Total

100,00%
1

PROJETOS

2

SERVIÇOS PRELIMINARES

6

SUPERESTRUTURA

4.222,89

12

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.157,39

13

IMPERMEABILIZAÇÃO

15

REVESTIMENTOS

17

PINTURA

10.333,99

18

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

51.704,33

21

GERENCIAMENTO DE OBRA

47.044,20

4.012,89

4.012,89
21,32%

30,84%

20,00%

25,44%

2,39%

123.021,45

26.223,81

37.944,70

24.605,53

31.301,74

2.945,67

159.972,54

1,00%

50,00%

50,00%

2.111,45

2.111,45

80,00%

20,00%

925,91

231,48

30,59%

1,05%

0,29%

1,78%

30,55%

24,62%

43,05%

2.841,07

48.869,45

39.392,28

68.869,74

39,78%

100,00%
632,73

0,16%

632,73
100,00%

TOTAL DO ORÇAMENTO

10.333,99
17,44%

1,85%

80,71%

9.018,87

955,17

41.730,30

8,52%

11,49%

24,09%

21,02%

34,89%

4.006,28

5.404,00

11.332,64

9.887,58

16.413,71

PERÍODO R$

34.242,98

46.189,77

96.863,84

84.512,42

140.293,40

ACUMULADO R$

34.242,98

80.432,75

177.296,59

261.809,01

402.102,41

PERÍODO %

8,52%

11,49%

24,09%

21,02%

34,89%

ACUMULADO %

8,52%

20,00%

44,09%

65,11%

100,00%

2,57%

12,86%

11,70%

402.102,41
100,0%

COLÉGIO PEDRO II
Campus Tijuca I

Memória de Cálculo de Quantidades

ANEXO V

ITEM

CÓDIGO

REFERÊNCIA

SE 24.60.0050 (A)

SCO/RIO

SERVIÇO

UNID.

QUANTID.

OBSERVAÇÕES

Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em
predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

m²

400,49

Área = 60,09+129,1+145,5+65,8

un.

2,00

1 ART de projeto e 1 ART de obra

m²

162,36

1.PROJETOS
1.1
1.2

CREA/RJ

2.SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS
PREPARO DE CANTEIRO
2.1

98458

SINAPI

2.2

AD 19.25.0310 (/)

SCO/RIO

2.3
93208
2.4
210225
DEMOLIÇOES E REMOÇÕES

SINAPI
SBC - RJ

Tapume com compensado de madeira. AF_05/2018
Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura
de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)
Execução
de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016
Lona de protecao em plastico preto ignifico
Remocao de camada de protecao existente ate cam.impermeab.

L=(17,5m+ 21,2m) x 2,2m (isolamento)+ (16,20+18,9) x 2,2 (proteção vertical)

m²

2,25

m²
m²

10,00
255,29

Área =5,0x2,0
Área = 129,1+60,09+66,1

Considerado placa com dimensões: 2,0m x 1,125m

2.5

160771

SBC - RJ

m³

17,64

Volume = (Área do contrapiso + Área da proteção mecânica vertical) x 0,03

2.6
2.7
2.8
2.9

22056
22194
22026
PJ 04.20.0500 (/) ***

SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SCO/RIO

Retirada impermeabilizacao flexivel excl.camada protecao
Retirada grades de ferro
Demolicao contrapiso/cam.regul.para pisos ate 5cm
Remocao de grama, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km.(desonerado)

m²
m²
m²
m²

587,87
32,22
444,17
189,19

2.10

17361

SBC - RJ

Transporte horizontal manual mat. 1a.cat./entulho ate 60m

m³

32,62

Área = Área do contrapiso + Área da proteção mecânica vertical
Área = 1,0x2,1+(8,0+17,1)x1,2
Área = 60,09+129,1+137,45+57,75+53,25+6,53
Área =129,1 + 60,09
Volume = (área de impermeabilização x 0,004 + área de camada de proteção
x0,03 + área de contrapiso x 0,05) x 1,3 (fator de empolamento)

2.11

CO 04.10.0400 (A)

SCO/RIO

2.12

TC 04.15.0100 (/)

SCO/RIO

Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho de
10CV, plataforma e cabos de 16m de altura, exclusive: transporte dos elementos ate a obra. Inclusive montagem e un.mes
desmontagem.(desonerado)
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga,
m³
exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

4,50

1 unidade x 4,5 meses

32,62

Volume = (área de impermeabilização x 0,004 + área de camada de proteção
x0,03 + área de contrapiso x 0,05) x 1,3 (fator de empolamento)

6.SUPERESTRUTURA
6.1

92265

SINAPI

6.2

92447

SINAPI

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

92761
92263
92410
92718
92741

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Área = 2,50x0,50 + 2,5x0,15 + (0,5x0,15)x2 + 2,88x0,55 + 2,88*0,15 +
(0,55x0,15)x2
Área = 2,50x0,50 + 2,5x0,15 + (0,5x0,15)x2 + 2,88x0,55 + 2,88*0,15 +
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete demadeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_12/2015
m²
3,96
(0,55x0,15)x2
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0mm
kg - montagem.
38,64
Af_12/2015
60kg/m³
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_12/2015
m²
7,20
Área = (0,2x2,2)x8+(0,2x2,3)x8
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito
m² simples,
7,20
em madeira
2 utilizações. Af_12/2015
Área =serrada,
(0,2x2,2)x8+(0,2x2,3)x8
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento
m³
0,36
e acabamento.
VolumeAf_12/2015
= (0,2x0,2x2,2)x2 + (0,2x0,2x2,3)x2
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual am³
20 m² - lançamento,
0,28
adensamento
e acabamento. Af_12/2015
Volume
= 0,125+0,159
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinad

m²

3,96

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
12.1
12.2
12.3

IT 14.05.0109 (A)
89491
89865

13. IMPERMEABILIZAÇÃO

SCO/RIO
SINAPI
SINAPI

Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.m
Fornecimento
25,00 e instalacao.(desonerado)
Comprimento = 15+2,8*3+1,6
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF_12/2014
un
2,00
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m
2,00
L=2,0m

13.1
13.2
13.3

171352
98546****
98565

SBC - RJ
SINAPI
SINAPI

Contrapiso argamassa prefabricada qualimassa 5,0cm
m²
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomerica em poliester, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. m²
Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018
m²

444,17
587,87
444,17

13.4

98566

SINAPI

Proteção mecânica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m²

143,70

13.5
13.6
13.7

130355*
130355**
CI 04.40.0150 (/)

SBC - RJ
SBC - RJ
SCO/RIO

Chapim granito cinza andorinha 34cm x 3cm
Chapim granito cinza andorinha 18cm x 3cm
Colocacao de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio com 0,8mmx1056mm.(desonerado)

m
m
m²

112,08
72,76
3,38

Área = 60,09+129,1+137,45+57,75+53,25+6,53
Área = Área do contrapiso + Área da proteção mecânica vertical
Área = Área do contrapiso
Área = [(49,6-4,17)+(58,2-4,45)+(35,2-6,97-4,66)]x0,9 +
(53,41+37,1+4,17+4,45+6,97+4,66)x0,3
L = 40,5+20,3+5,65+7,43+3,05+2,3+2,85+7,55+7,55+12+2,9
L = 10,25+19,43 +7,73+14,3+3,5+10,1+1,65+2,55+3,25
L=16,9x0,20

15. REVESTIMENTOS
15.1
15.2

87894
87799

SINAPI
SINAPI

17.1

88417

SINAPI

17.2

PT 04.40.0103 (/)

SCO/RIO

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo
m²
em
10,00
betoneira
400l. Af_06/2014
(arquibancada)
Pequenas
fissuras e trincas
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos),m²
espessura10,00
de 35 mm.
Af_06/2014
(arquibancada
e parede do contraforte)
Pequenas
fissuras
e trincas

17. PINTURA

Área = [(49,6-4,17)+(58,2-4,45)+(35,2-6,97-4,66)+2,29x2+2,85]x0,6 +
(4,17+4,45+6,97+4,66)x2,95 + [(21,72+32,8)x2,7-1,98x2,16-6,01x2,05] +
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos,
m² uma 349,48
cor. Af_06/2014
(53,41+37,1)x0,15 + [(1,5x0,96)x2+(0,92x0,96)x2+1,2x1,7]x2 +
(6,52+14,1+8,85+24,61)
Área = 99,67 (L) x 1,20 (h) x 0,3 (fator) x2 (faces) + áreas das grades e portas x
Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza,
m²
desengorduramento,
92,56
aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabament
0,5 (fator) x 2 (faces)

18.SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1
18.2
18.3
18.4

ES 04.25.0100 (A)
ES 04.15.0125 (/)
71852
210023

SCO/RIO
SCO/RIO
SBC - RJ
SBC - RJ

Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras horizontais de (2"x3/8"), com montantes de (1 1/2"x1 1/2")
m²a cada 2m.
16,60
Fornecimento
e instalacao.(desonerado)
Área = 6,01x
2,05 + 1,98x2,16
Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por barras verticais de (1 1/4"x1/4") espacadas de 12,5cm,
m²contorno
2,10
e marcos
em= barras
de (1 1/4"x3/8"), tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado no 16 de
Área
1,0x 2,1
Veneziana em aluminio
m²
4,25
4 x (1,25x0,85)
Limpeza final de obras
m2
699,85 Área =622,45 (cobert.) +77,4 (térreo)

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS
21.1

Composição Própria

Administração local de obra, composta pelos seguintes profissionais: Engenheiro civil, encarregado e servente para transporte horizontal e
limpeza permanente da obra

mês

5,00

meses de execução de obra

COLÉGIO PEDRO II

ANEXO VI
COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO
1.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

2.

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

AC
T

4,0%
11,15%

2.1 PIS

0,65%

2.2 ISS

3,00%

2.3COFINS

3,00%

2.4 CBPR

4,50%

3.

LUCRO BRUTO

L

7,4%

4.

DESPESAS FINANCEIRAS

DF

1,23%

5.

SEGURO + GARANTIA

S+G

0,8%

7.

RISCOS

R

1,27%

VALOR DO B.D.I.

29,79%

O BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) a ser proposto deverá ser composto com a utilização da seguinte
fórmula:

Onde:
T = Imposto incidentes sobre o faturamento;
AC = Despesas com a administração central;
DF = Despesas financeiras;
R = Riscos e imprevistos;
S = Seguros;
G = Garantia;
L = Lucro;
CBPR = Contribuição previdenciária sobre a receita bruta.

Fundado em 2 de dezembro de 1837

TELHADO VERDE
130,23m²
+16,20m

120x85/15

projeção do beiral da calha sob o telhado

projeção do beiral da calha sob o telhado

proj. do telhado

CALHA

03

02

03

LIMITE DO TERRENO
+1,30m
+0,90m
+0,50m

TELHADO VERDE
55,95m²
+16,20m

+16,20m

+20,00m

+18,90m

LAJE IMPERMEABILIZADA

RESERVATÓRIO
ÁGUA POTÁVEL 1
18,76 m² x Hútil 1,90 = 35,64 m³

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RESERVATÓRIO REUSO AP
5,00 m² x Hútil 1,90 = 9,50 m³

C. MÁQ. INCÊNDIO
4,99m²

90x210

+16,10m

CIRC. COBERTA
24,61m²

60x210

ELEVADOR

DUTO DE VENTILAÇÃO DA
ESCADA DE INCÊNDIO

BARRILETE
8,85m²

+16,10m

D

+16,08m

RESERVATÓRIO
ÁGUA POTÁVEL 2
14,18 m² x Hútil 1,90 = 26,94 m³

CIRC.
18,46m²
18
17
16
15
14
13
12
11
10

LAJE IMPERMEABILIZADA

LAJE IMPERMEABILIZADA

01

01

0,10m

LIMITE DO TERRENO
+1,30m
+0,90m
+0,50m

0,10m

TELHADO VERDE
60,09m²
+16,20m

proj. cobertura

CASA DE MÁQUINAS
DO ELEVADOR
24,46m²

60x210

ELEVADOR
PNE

90x210

proj. do telhado

CALHA

G

2

1

2.80

0.40

0.60

2.00

2.00

2.10

1.80

07 unid.

04 unid.

01 unid.

05 unid.

36 unid.

01 folha de abrir

08 folhas de abrir

05 folhas de abrir

01 folha de abrir

01 folha de abrir

TIPO :

porta de abrir em aluminio tipo veneziana

porta de abrir em aluminio tipo veneziana

porta de abrir em aluminio tipo veneziana

porta de abrir em aluminio tipo veneziana

porta sanitário/box em chapa corrugada de aumínio

DESCRIÇÃO:

QUANTID: ESPECIFICAÇÕES:

3

4.60

2.10

DIMENSÃO :

4

0.90

LARGURA: ALTURA:

5

madeira revestida em laminado txt

porta dupla 60cm + 90cm - madeira revestida em laminado txt

01 folha de abrir

madeira revestida em laminado txt

69 unid.

02 folhas de abrir

2.10

01 folha de abrir

porta dupla 100cm + 100cm - madeira revestida em laminado txt

0.90

02 folhas de abrir

porta dupla 150cm + 150cm - madeira (*revestimento a definir)

6

01 unid.

02 folhas de abrir

porta de aço de enrolar tipo grade, chapa 16

porta corta-fogo

2.10

01 unid.

01 folha de enrolar

vidro fixo 4mm

seteira madeira revestida laminado txt

01 folha de abrir

0.60

2.10

01 unid.

01 folha vidro fixo

22 unid.

9

2.00

3.00

01 unid.

altura peitoril: 0.10

2.10

10

3.00

2.40

24 unid.

0.90

11

3.00

2.00

19 unid.

7

12

0.25

0.60

02 unid.

2.10

1

4.80

0.60

01 unid.

1.50

2

1.20

0.70

01 unid.

8

3

1.28

12.61

08 unid.

altura peitoril: 2.10

02 folhas maxi-ar

altura peitoril: 1.55

01 folha fixa

maxi-ar de alumínio com pintura eletrostática na cor preta e vidro 4mm

tela fixa (ventilação da escada enclausurada)

vidro fixo 6mm fixado em montante de alumínio com pintura eletrostática
na cor preta

altura peitoril: 1.45

altura peitoril: 3.00

tela fixa (ventilação da escada enclausurada)

tela fixa (ventilação da escada enclausurada)

existente a recuperar

01 folha fixa

altura peitoril: 0.15

01 folha fixa

altura peitoril: 2.00

24 folhas fixas

maxi-ar de alumínio com pintura eletrostática na cor preta e vidro 4mm

4

3.11

0.70

06 folhas maxi-ar

5

1.20

04 unid.

painel superior maxi-ar de alumínio com pintura eletrostática na cor preta
e vidro 4mm
painel inferior correr de alumínio com pintura eletrostática na cor preta
e vidro 4mm

0.85

06 folhas maxi-ar
04 folhas correr
02 folhas fixas
altura peitoril: 1.10

maxi-ar de alumínio com pintura eletrostática na cor preta e vidro 4mm

1.20

02 folhas maxi-ar

8

10 unid.

25 unid.

0.60

04 unid.

1.60

1.20

0.30

02 unid.

4.80

10

1.20

0.35

01 folha fixa

de 30cm altura para atendimento e peitoril em granito 30cm profundidade

vidro em caixilho de alumínio, pintura eletrostática cor preta com vão inf.

tela fixa

altura peitoril: 1.10

maxi-ar de alumínio com pintura eletrostática na cor preta e vidro 4mm

altura peitoril: 2.10

05 folhas maxi-ar

altura peitoril: 1.80

01 folha fixa

altura peitoril: 2.70

01 folha fixa

altura peitoril: 1.95

11

1.75

tela fixa

12

10 unid.

02 unid.

0.60

0.90

3.00

2.00

14

painel superior maxi-ar de alumínio com pintura eletrostática na cor preta
e vidro 4mm
painel inferior correr de alumínio com pintura eletrostática na cor preta
e vidro 4mm

01 unid.

04 folhas maxi-ar
02 folhas correr
02 folhas fixas
altura peitoril: 1.10

painel de cerâmica vazada (cobogó)

1.60

01 folha fixa

2.40

03 unid.

2.85

1.00

03 unid.

04 unid.

-

Brise em Aluzinc c/ Pintura Resistente à Ultravioleta em ambas as faces

Brise em Aluzinc c/ Pintura Resistente à Ultravioleta em ambas as faces

1.60

58.30

1.60

4.80

40.35

altura peitoril: 1.10

20.30

1

cerâmica tipo porcelanato, placas 45x45cm

monolítico de alta resistência em mármore artificial, espessura 8mm (marmorite ou granitina ou granilite)

cerâmica tipo porcelanato, antiderrapante, placas 45x45cm

piso cimentado acabamento liso pigmentado, espessura 1,5cm, com juntas plásticas de dilatação

granilite pré moldado, altura de 10cm.

2

granito cinza corumbá, altura de 10cm, espessura de 2cm.

3

7

19

argamassa de cimento e areia, altura de 7cm, espessura de 2cm.

piso cimentado com pintura epoxi

8

bloco de concreto intertravado

9

poliestireno Santa Luzia No 460 10 cm Branco 100x16x2400mm

4

10

azulejo branco 15x15cm

pintura acrílica

piso vinílico em mantas resina pvc plastificante, espessura 2mm

11

pastilha cerâmica branca 10x10cm até 1,10m acima pintura acrílica

12

5

existente a recuperar

metalico, em modulos de 1,88 m com montantes em chapa de aco

1

2

2

PISO:

RODAPÉ:

PAREDE:

13

pintura pva

forro de fibra mineral em placas removível, apoiados em perfis metálicos

pintura pva sobre forro de gesso

pintura esmalte cinza

15

20

16

pintura acrílica sobre forro de gesso

14

17

1

todas as cotas estão em metro

todas as medidas devem ser conferidas no local

REVISÃO 01 - ALTERAÇÃO QUADRO DE REVESTIMENTOS E INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS

REVISÃO 02 - ALTERAÇÃO QUADRO DE ESQUADRIAS E EXECUÇÃO DE MAPA DE ESQUADRIAS - PRANCHA 09

RJ.

01/04/2016

13/06/2016

OBSERVAÇÃO

EMISSÃO INICIAL

DATA

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

SITO NA RUA

Data 13/06/2016

Escala 1/75

04

Rua Oito de Dezembro, 378 - Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Rua Coronel Veiga, 2007 - Ponte dos Fones -Petrópolis - RJ - Brasil

Engeprat Engenharia e Serviços

PLANTA BAIXA PAV. TÉCNICO E COBERTURA

TÍTULO:

Colégio Pedro II - Unidade Vila Isabel

25/02/2016

1 - Todas as dimensões estão em metro.

RIO DE JANEIRO,

( Área abrangida pelo Dec. n° 6997/87 ).

OITO DE DEZEMBRO Nº 378 - VILA ISABEL - ZRM - IX RA.

SERIADO COM 05 (CINCO) PAVIMENTOS,

PRÉDIO EXISTENTE DE USO EXCLUSIVO DESTINADO A ENSINO

PROJETO DE MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA EM

2

NOTAS GERAIS :

TETO:

6

QUADRO DE REVESTIMENTOS :

3

B

1

16

15

13

9

7

6

05 unid.

Nº:

QUADRO DE ESQUADRIAS :

P

J

P O R T A S

J A N E L A S

GRADIL

+16,20m

CALHA

+13,05m

CALHA

CALHA

TELHA SANDUÍCHE

+16,20m

+16,20m

+16,20m

120x85/15

beiral da calha sob o telhado

beiral da calha sob o telhado
proj. do telhado

02

projeção do beiral da calha sob o telhado
beiral da calha sob o telhado

120x85/15

+20,00m

120x85/15

porta
corta fogo

projeção do beiral da calha sob o telhado
beiral da calha sob o telhado

LAJE
IMPERM.

CIRC.
16,90m²

DUTO DE VENTILAÇÃO DA
ESCADA DE INCÊNDIO

LAJE IMPERMEABILIZADA
+18,90m

proj. cobertura

CIRC. COBERTA
14,10m²

9 8 7 6 5 4 3 2 1

D
10 11 12 15 16 17 18 19 20

proj. do telhado

+18,90m

PLANTA BAIXA - COBERTURA
ESC. 1/75

TELHADO VERDE
129,10m²
+16,20m

+16,10m

PREFEITURA
17,15m²

ESC. 1/75

PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO (PAVIMENTO TÉCNICO)

90x210

0,10m

08

LIMITE DO TERRENO

LAJE
IMPERM.
6,52m²

+16,10m

0,10m

07

LIMITE DO TERRENO

90x210

BRIZE

OBSERVAÇÕES

REVISÕES

90x210

04
04

90x210

CALHA
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Estudo Técnico Preliminar 2/2020
1. Informações Básicas
Número do processo: 23780.000279/2020-49

2. Descrição da necessidade
Introdução:
O Colégio Pedro II, no desenvolvimento de suas atividades funcionais, possui competências na
esfera acadêmica, cultural e administrativa. Dentre as atribuições que compõem o campo
acadêmico, encontram-se: ensino, pesquisa e extensão, englobando a educação de crianças,
jovens e adultos, através da oferta de aulas, desenvolvimento de projetos científicos e acadêmicos,
promoção de intercâmbios e etc. Na esfera cultural a instituição promove palestras, eventos e
atividades educativas, tanto para a comunidade acadêmica quanto para o público externo. No
âmbito administrativo são desempenhadas diversas tarefas, tais como: atendimento ao público
interno e externo, gestão de servidores e colaboradores terceirizados, gestão de materiais, gestão
orçamentária e financeira, e atividades relacionadas a manutenção do órgão, dentre outras.
A instituição tem como missão promover educação de excelência, pública, gratuita, laica, integral
e inclusiva, consoante com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, por meio
da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, e do comprometimento com a
formação de cidadãos capazes de intervir de forma responsável na sociedade.
Descrição da necessidade:
No Campus Tijuca I, localizado na rua Oito de Dezembro 378, Vila Isabel – Rio de Janeiro/RJ, a
cobertura da edificação é composta por: cobertura verde (telhado verde), laje impermeabilizada e
cobertura metálica.
Ao longo dos últimos anos, a cobertura verde vem gerando infiltrações constantes as quais vem
prejudicando a finalidade da instituição (ensino) e danificando o patrimônio público. Essas
infiltrações ocorrem, principalmente, durante a estação de chuva. Nesses períodos pode-se
observar a falta de manutenção da cobertura verde, seja pela falta de poda do jardim e/ou pela não
desobstrução dos “ralos abacaxi”. A deficiência da manutenção preventiva conforme NBR
5674:2012, acarreta na perda da garantia de obra (Art. 618 da Lei nº 10.406/2002) do bem.
Cabe também ressaltar que desde a inauguração do Campus até o presente momento, a cobertura
verde não é aproveitada, diretamente, pelos usuários do colégio (alunos, servidores ou
terceirizados), seja por motivos de segurança ou devido à falta de acessibilidade (chuva, jardim
não podado, temperatura elevada etc.).
Sendo assim, a Direção do Campus tem a intenção de implementar o sistema de energia solar
fotovoltaica na cobertura. Com o intuito de reduzir os gastos com energia ao longo prazo e, ao
mesmo tempo, promover uma fonte de energia renovável e sustentável na instituição.
Em razão das circunstâncias expostas acima, a Direção Geral do Campus solicitou a remoção do
telhado verde da edificação. Contudo, outros serviços serão necessários além do serviço citado,
como por exemplo: demolição, impermeabilização com proteção mecânica, pintura, instalação de
chapins etc.
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O objeto a ser licitado, pelo seu impacto institucional e com base nas justificativas acima
mencionadas, não possui natureza continuada.

3. Área requisitante
Área Requisitante
Colégio Pedro II - Campus Tijuca I - Direção Geral

Responsável
Luciene Maciel Stumbo Moraes

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, existem requisitos mínimos
para sua satisfação:
- A Contratada deverá comprovar experiência em execução de impermeabilização com manta
asfáltica e proteção mecânica com características semelhantes às que serão executadas nos
Campus Tijuca I, como por exemplo, área semelhante, serviços semelhantes, etc. Essa exigência
se justifica por ser a parcela de maior relevância do objeto requisitado.
- A empresa contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPIs), materiais
e ferramentas necessários para a execução dos serviços.
- O Colégio Pedro II deverá fornecer o manual de apresentação de documentação relativo à
segurança do trabalho elaborado pela SASS. A empresa contratada deverá elaborar os documentos
relativos à segurança do trabalho conforme exigências apresentadas no documento enviado e nas
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A SASS deverá verificar os documentos
enviados pela empresa e comunicar à Fiscalização quando todos os documentos enviados forem
aprovados para fins de ordem de início dos serviços.
- O Colégio Pedro II deverá fornecer a lista de todos os documentos administrativos que deverão
ser entregues junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento. A empresa deverá providenciar
toda a documentação exigida e entregar ao fiscal administrativo / Gestor do contrato para sua
verificação.
Quanto à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de
requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração
Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 01/2010 da
SLTI/MPOG, o Colégio Pedro II, e os órgãos participantes, quando da aquisição de bens e sua
instalação, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificado do Instituto
Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento.
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5. Levantamento de Mercado
A solução adotada para o tipo de impermeabilização teve como base a solução semelhante
utilizada no Campus Humaitá II do Colégio Pedro II, reforma da cobertura da biblioteca.

6. Descrição da solução como um todo
Contratação de empresa especializada para obra de reforma da cobertura do Campus Tijuca I,
retirada do telhado verde e impermeabilização, conforme condições e exigências estabelecidas
neste anexo.
De maneira sumária os serviços compreendem:
- Elaboração do projeto executivo de águas pluviais;
- Instalações de proteções (tapumes) e do almoxarifado;
- Demolições e remoções;
- Transporte horizontal e vertical de materiais;
- Estrutura de concreto armado de pequeno porte;
- Instalações de águas pluviais;
- Execução do contrapiso;
- Execução da impermeabilização e proteção mecânica;
- Instalações dos chapins;
- Tratamento de pequenas fissuras nas alvenarias;
- Pintura das paredes, tetos e guarda-corpos;
- Fabricação e montagem de grades, venezianas e portões;
- Limpeza final de obra e desmobilização;
- Administração local de obra.
6.1 Classificação do objeto e forma de seleção do fornecedor

Tratando-se de uma obra de reforma, a modalidade da licitação será o Regime Diferenciado de
Contratação – RDC Eletrônico.
O modo de disputa será do tipo Aberto, pois permite a ampla concorrência e maior competição
entre os licitantes.
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A utilização do critério de julgamento será maior desconto, pois este possibilita o afastamento
de jogo de planilha, de jogo de cronograma e sobrepreços. Além de dar maior segurança quando
houver aditivos contratuais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As quantidades foram estimadas com base no projeto arquitetônico do Campus, cujas plantas
constam no acervo técnico da Central de Engenharia e conforme os esboços dos projetos básicos
executados pelos engenheiros.
Áreas Estimadas:
o

Área de impermeabilização = 587,0 m²;

o

Instalação de chapim = 185,0 m;

o

Pintura = 442,0 m²;

o

Grades e portes = 20,0 m².

8. Estimativa do Valor da Contratação
A estimativa de preços foi feita com base nas planilhas do SINAPI, SCO/RIO e SBC. Foram
desenvolvidas duas planilhas: uma com o BDI onerado e outra com o BDI desonerado. Adotouse o menor valor obtido entre elas, que foi o do BDI desonerado. As planilhas encontram-se em
anexo.
Custo da contratação com BDI onerado: R$ 412.149,65
Custo da contratação com BDI desonerado: R$ 402.102,41
Dessa forma, estima-se o preço da contratação em R$ 402.102,41 (quatrocentos e dois mil e
cento e dois reais e quarenta e um centavos).
Quando da elaboração da planilha orçamentária para o processo de licitação, esta contemplará
todos os serviços necessários à execução do objeto, cujos valores unitários serão obtidos por meio
de pesquisa nas bases de dados do SINAPI, preferencialmente.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala.
O disposto, no entanto, não se aplica à presente demanda, visto que não é economicamente viável
dividir a solução, uma vez que para cada contratação seriam necessários mais gastos com a
licitação. Ademais os serviços principais do objeto estão interligados e a divisão deles acarretaria
dificuldades numa possível solicitação de assistência de garantia de obra.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação
desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
A contratação dos serviços está alinhada com o Plano Anual de Contratações de 2020, através do
número do item 286 e código do item 1619.

12. Resultados Pretendidos
A execução da obra de reforma da cobertura do Campus Tijuca I tem os seguintes resultados
pretendidos:
- Eliminação das infiltrações da laje;
- Redução do custo de manutenção através da supressão do serviço de poda e da diminuição dos
reparos nas paredes e forros do quarto andar;
- Maior durabilidade da impermeabilização da cobertura e
- Viabilidade da cobertura para instalação de painéis solares.

13. Providências a serem Adotadas
Para a plenitude da solução contratada, faz-se necessária:
- A cessão de um espaço no Campus para o alojamento e vestiário dos funcionários da empresa
contratada.
- Liberação pelo Campus de pelos menos 60% da área do pátio da entrada para instalação do
almoxarifado da Contratada e para os serviços de carregamento/descarregamento da obra.
- Liberação pelo Campus da área lateral do pátio descoberto (arquibancada), localizado no térreo
da edificação, para realização dos serviços de transporte vertical e horizontal da obra.
- Liberação pelo Campus de todos os ambientes nos quais os serviços serão executados, como a
cobertura da edificação e, de forma eventual e programada, a sala de música.
- Definição de horários e locais de acesso para carga, descarga e transporte de material;
- Os usuários do Campus Tijuca I devem estar cientes que obras geram poluição sonora e poeira
no ambiente, principalmente na fase de demolição.
- Realocação da equipe de manutenção do colégio e mobiliário que possa afetar a correta execução
dos serviços.

14. Possíveis Impactos Ambientais
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- Possível alteração ou redução da qualidade do ar por conta da geração de poeiras diversas,
durante a execução dos serviços.
- Incidência de Acidentes no Trabalho, que deverá ser mitigada com a solicitação à contratada da
documentação de Segurança do Trabalho definida pelo SASS no manual de Segurança do
Trabalho para Contratos do Colégio Pedro II, antes do início da execução dos serviços e sempre
que a fiscalização do contrato julgar necessária.
- Exposição de Pessoas a Ruídos e Vibrações.
- Falhas no gerenciamento dos resíduos gerados durante a execução dos serviços, provenientes de
restos de materiais orgânicos (refeições dos trabalhadores), entulhos de demolição, sobras de
materiais e sua destinação final inadequada, poderão causar problemas de saneamento básico e
danos à saúde humana.

15. Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação de empresa especializada para a
execução da instalação de climatizadores e de plataforma de manutenção nos Campus Tijuca I e
Engenho Novo II mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do
exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

16. Responsáveis
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2020.

ALLAN LOPES DE PAULA
Engenheiro Civil

SABRINA BARCELLOS MARQUES
Técnica Administrativa
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II

ANEXO I – GERENCIAMENTO DE RISCOS
RISCO 01 – DEFINIÇÃO INADEQUADA DO ESCOPO
( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.
Cancelamento da Licitação, possibilidade de aditivo de prazo e custo.
Id
AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
1.
Reuniões periódicas para definição do escopo com o requisitante
Resposável pelo TR
Id
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
RESPONSÁVEL
1.
Verificar possibilidade de realização de aditivo
Setor Requisitante
RISCO 02 – ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS SERVIÇOS
( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( ) BAIXA
( X ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( X ) MÉDIA
( ) ALTA
Id DANO
1.
Cancelamento da Licitação, possibilidade de aditivo de prazo e custo.
Id
AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação
1.
Resposável pelo TR
do serviço por outro profissional
Id
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
RESPONSÁVEL
1.
Documentar
Pregoeiro
2.
Realizar reunião com a empresa para definição das especificações omissas
Fiscal do Contrato
RISCO 03 – ERRO NA ESTIMATIVA DE VALOR
( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( ) BAIXA
( X ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.
Cancelamento da Licitação, possibilidade de aditivo de prazo e custo.
Id
AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
1.
Revisão da estimativa por outro profissional
Resposável pelo TR
Id
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
RESPONSÁVEL
1.
Documentar
Pregoeiro
2.
Verificar possibilidade de realização de aditivo
Fiscal do Contrato
RISCO 04 – FALTA DE ALGUM ITEM NO ORÇAMENTO
( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( ) BAIXA
( X ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.
Cancelamento da Licitação, possibilidade de aditivo de prazo e custo.
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Id
1.
Id
1.
2.

AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
Revisão da estimativa por outro profissional
Resposável pelo TR
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
RESPONSÁVEL
Documentar
Pregoeiro
Verificar possibilidade de realização de aditivo
Fiscal do Contrato
RISCO 05 – LICITAÇÃO DESERTA
( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.
Nova licitação do objeto, possível perda do orçamento, necessidade de refazer a estimativa orçamentária.
Id
AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
1.
Elaborar orçamento com valor condizente com as práticas de mercado
Resposável pelo TR
Id
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
RESPONSÁVEL
1.
Documentar
Pregoeiro
RISCO 06 – TODAS AS EMPRESAS SEREM INABILITADAS
( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.
Nova licitação do objeto, possível perda do orçamento, necessidade de refazer a estimativa orçamentária.
Id
AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
Prever no edital a habilitação técnica necessária de modo a não frustrar o
1.
Responsável pelo TR/pregoeiro
caráter competitivo da licitação
Id
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
RESPONSÁVEL
1.
Documentar
Pregoeiro
RISCO 07 – EMPRESA DECLINAR EM ENTREGAR O OBJETO OU PARTE DESTE
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( X ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.
Nova licitação do objeto, possível perda do orçamento, necessidade de refazer a estimativa orçamentária.
Id
AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
1.
Fiscalizar as ações da empresa, exigindo o cumprimento de suas obrigações
Fiscal / Gestor do Contrato
Id
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
RESPONSÁVEL
1.
Abrir processo de apuração de responsabilidade
Gestor do Contrato
RISCO 8 – EXCESSO DE BUROCRACIA (E CONSEQUENTEMENTE TEMPO) NA FORMALIZAÇÃO
DE ADITIVOS CONTRATUAIS
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( X ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.
Id

Impedimento de realização de serviços necessários, podem paralisar o serviço e acarretar em acréscimo de prazo
em sua conclusão
AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL
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1.

Fiscalizar de modo a antecipar, na medida do possível, a formalização do
aditivo em relação aos serviços, evitando "travar" o cronograma.

Id

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

1.

Documentar

RISCO 9 – ATRASO NO INÍCIO DO SERVIÇO
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( X ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
IMPACTO
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
Id DANO
1.

Fiscalização
RESPONSÁVEL
Fiscalização / Gestor do
Contrato

( ) ALTA
( ) ALTA

Atraso na conclusão do objeto que poderá acarretar em aditivo de prazo

Id

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

1.

Informar a contratada antes da ordem de início a documentação necessária.
Informar ao requisitante, antecipadamente, o início da obra.

Fiscalização

Id

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL
Fiscalização / Gestor do
1.
Abrir Processo de Apuração de Responsabilidade
Contrato
RISCO 10 – EMPRESA NÃO CUMPRIR O CRONOGRAMA
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( X ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( ) BAIXA
( X ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.

Atraso na conclusão do objeto que poderá acarretar em aditivo de prazo

Id

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

1.

Realizar visitas periódicas, controlando o cronograma e enviar notificações
à empresa, caso necessário

Fiscalização

Id

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL
Fiscalização / Gestor do
1.
Abrir Processo de Apuração de Responsabilidade
Contrato
RISCO 11 – EMPRESA NÃO MANTER REGULARIDADE JUNTO AO SICAF
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( X ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( ) BAIXA
( X ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.

Impedimento de celebração de aditivo contratual, possibilidade de rescisão contratual

Id

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

1.

Na reunião de início das atividades, informar a empresa a necessidade de
manter a regularidade do SICAF por todo o período de vigência do contrato

Gestor do Contrato

Id

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

1.

Abrir Processo de Apuração de Responsabilidade
Gestor do Contrato
RISCO 12 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
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( X ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
( ) ALTA
Id DANO
1.
Paralização temporária dos serviços para atendimento do funcionário acidentado
Id
AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
1.

Solicitar à empresa a entrega de todos os documentos relativos à segurança
do trabalho e verificar o cumprimento dos itens de segurança durante as
vistorias

Gestor do Contrato /
Fiscalização

Id

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

1.

Abrir Processo de Apuração de Responsabilidade

Gestor do Contrato

RISCO 13 – ERRO OU MÁ QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( X ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( X ) BAIXA
( ) MÉDIA
( ) ALTA
Id DANO
1.

Retrabalho, com possibilidade de atraso na conclusão do objeto e celebração de aditivo de prazo

Id

Id

AÇÃO PREVENTIVA
Realizar visitas periódicas, acompanhando a qualidade dos serviços
executados
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

1.

Documentar

1.

RESPONSÁVEL
Fiscalização
RESPONSÁVEL
Fiscalização

RISCO 14 – NÃO PERMITIR FRENTE DE TRABALHO
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( X ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( ) BAIXA
( X ) MÉDIA
( ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
1.
Atraso na conclusão do objeto que poderá acarretar em aditivo de prazo
Id
AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
1.

Reunião inicial com requisitante para informar os possíveis impactos
causados pela obra

Fiscalização

Id

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

1.

Documentar

Fiscalização

RISCO 15 – PROBLEMAS PROVOCADOS POR CAUSAS NATURAIS (TEMPESTADES, ENCHENTES,
ETC)
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( X ) GESTÃO DO CONTRATO
PROBABILIDADE
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
IMPACTO
( ) BAIXA
( ) MÉDIA
( X ) ALTA
Id DANO
Prejuízo ao erário, correção dos danos causados pelo evento, com possibilidade de atraso nos serviços previstos
1.
para a obra
Id
AÇÃO PREVENTIVA
RESPONSÁVEL
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1.
Id
1.

Acompanhar no noticiário caso haja previsão de algum evento
meteorológico previsto e adotar medidas para mitigar seus efeitos de acordo
com o estágio da obra
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Documentar
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Fiscalização
RESPONSÁVEL
Fiscalização

UASG 155633

Estudo Técnico Preliminar 2/2020

Anexo II - Matriz de Risco.pdf

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II

ANEXO 2 – MATRIZ DE RISCO
Objeto: Contratação de empresa visando a realização da obra de reforma da cobertura do Campus
Tijuca I, remoção do telhado verde e impermeabilização.
Escopo da matriz: Alocar riscos visando assegurar maior eficiência no processo de contratação
pública, evitando que o contratado assuma determinados riscos que podem ser mais bem geridos pela
Administração Pública.
Apresentação da matriz
A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada através de uma Matriz de
Risco, que tem por objetivo alocar o risco, prevendo o seu impacto e probabilidade.
A mitigação de riscos é uma obrigação do contratado, mesmo que não esteja a ele atribuído.
A matriz não exclui a possibilidade de riscos não controláveis, fatos imponderáveis, mas
apresenta com razoabilidade possíveis eventos capazes de repercutir no contrato.
A referência a 3% (três por cento) será considerada o somatório de todos os eventuais valores,
embolsos, desembolsos, despesas, custos e outros elementos que incidam direta ou indiretamente nos
riscos do contrato.
Justifica-se o percentual, considerando que é:
• Significativamente mais baixo que o limite tolerado pela Resolução CONFEA 361/19911,
que é de 15%;
• É menor que 10%, o limite tolerado pela legislação específica (Art. 13, II, Decreto nº
7.983/20132);
• É indicado pela literatura especializada, conforme publicação do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas 3 , no sentido de que a precisão de 3% (três por cento) é
adequada;
As licitantes deverão considerar os riscos na elaboração das propostas, evitando redução de
valores que inviabilizem a execução do contrato e garantindo a redução de custos, quando for viável.
A Administração apenas assumirá a responsabilidade de riscos quando for requerida, estiver
suficiente documentada e comprovada. Aplicará, ainda, interpretação mais harmoniosa com aquelas
1

Disponível em http://normativos.confea.org.br/downloads/0361-91.pdf. Acesso em 29/09/2020.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D7983.htm. Acesso em 29/09/2020.
3
Disponível em http://www.ibraop.org.br/enaop2012/docs/OT-IBR_004-2012.pdf. Acesso em 29/09/2020.
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proferidas pelo Tribunal de Contas da União. Mesmo assumindo o risco, os pagamentos podem
demandar análise da Procuradoria Federal Junto ao Colégio Pedro II, que poderá recomendar a
solução do caso por meio judicial.
Premissas
Caberá a contratada analisar os riscos, conforme sua expertise de execução de obra e
gerenciamento do contrato.
Poderá proceder à contratação de seguro especial para isso. Esse contrato não se confunde
com a modalidade de garantia contratual exigida.
O gerenciamento de riscos é responsabilidade precípua da contratada, que deverá comunicar
a Administração quaisquer situações que possam afetar a execução do contrato, no sentido de
minimizar o impacto ou a probabilidade de ocorrência.
Essa matriz de risco não gera presunção de responsabilidade da Administração ou
argumentação favorável ao deferimento de pedidos de aditivos. A contratada é integralmente
responsável pela execução da obra e boa-fé objetiva na análise das obrigações, inclusive quando não
explicitamente planilhadas nas tabelas de custos.
Os aditivos, sempre excepcionais, devem atender às normas aplicáveis, notadamente ao Art.
13, II, do Decreto nº 7.983/2013.
A contratada assumirá a execução quando o impacto orçamentário for de até 3%, e a
Administração responderá pelo que exceder, após efetiva análise e formalização adequada.
MATRIZ DE RISCO
Legenda:
Risco Privado – significa que é da empresa contratada ou da licitante.
Risco Público – significa que é do contratante.
Projetista – empresa que elaborou o projeto básico e é responsável direta pela planilha de
custos.
Ambos – o risco é compartilhado (público e privado), devendo-se respeitar as observações e
regras da licitação e legislação aplicável.
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1. RISCOS RELATIVOS AO PROJETO
Item

Definição do
risco

Descrição

Atribuição
do risco

Impacto /
probabilidade

Ações para mitigação
CPII-CTI divulga amplamente o
projeto que pretenda executar.

1.1

1.2

1.3

Discordância
técnica do
projeto

Alterações de
projeto por
parte do CPIICTI

Erro na
estimativa de
custos na
planilha de
custos

Avaliação da
licitante ou
contratada de que a
escolha técnica do
projetista é
tecnicamente
inapropriada,
justificadamente

Público /
Projetista

Alterações de
projeto por parte
do CPII-CTI com
acréscimo ou
redução de custos
ao CONTRATO

Ambos

Ausência de itens
de custos ou em
quantidade
diferente da
necessidade efetiva

Médio / Muito
baixa

Médio / Muito
baixa

A licitante e ou contratada deverá
apresentar
relatório
circunstanciado
justificando
eventual inadequação, à luz das
normas técnicas aplicáveis,
manuais de boas práticas ou
produção acadêmica que sustente
a argumentação.
Caberá a Administração a análise
e alteração do projeto. E,
excepcionalmente, poderá haver
alteração do projeto, cuja
alteração de custos passará por
análise criteriosa e específica,
respeitada a legislação vigente.
Reequilíbrio
econômico
financeiro do CONTRATO,
respeitados
os
limites
e
formalidades legais.
Não
serão
consideradas
alterações de projetos meros
ajustes inerentes à execução ou
elaboração do projeto executivo.
O regime de execução global
exige a previsão de custos.
Erros de até 3% (três por cento)
sobre o valor global da obra, não
serão considerados falhas nas
planilhas.

Ambos

Médio / Muito
baixa

Os itens são aqueles previstos no
memorial de cálculo.
Eventuais inadequações de
composição analítica de custos
não serão consideradas erros. E
não serão objeto de reclamação
para as partes (administração ou
licitante/contratada).
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2. RISCOS NA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
Item

Definição do
risco

Descrição

Atribuição
do risco

Impacto /
probabilidade

Ações para mitigação
A contratada deverá apresentar
relatório
circunstanciado
comprovando a ocorrência do fato,
justificando o impacto financeiro
sobre a execução, bem como
apresentar proposta de solução à luz
das normas técnicas aplicáveis e
manuais de boas práticas.

2.1

Fato
superveniente
que importe
em custos

Ocorrência de fato
não previsto em
projeto e que se
imponha à
execução

Médio / Muito
baixa

Ambos

Caberá a Administração a análise do
fato e impacto sobre o projeto.
Excepcionalmente, poderá haver
alteração do mesmo, cuja alteração de
custos passará por análise criteriosa e
específica, respeitada a legislação
vigente.
Impactos de até 3% (três por cento)
sobre o valor global da obra, não
serão considerados eventos capazes
de alterar o equilíbrio econômico do
contrato.

2.2

Não
cumprimento
do prazo de
execução

Atraso decorrente
de
fatos
sob
gerenciamento da
contratada,
tais
como:
• quantificação,
alocação,
qualificação e
produtividade
da
mão-deobra,
equipamentos
por exemplo);
• logística
de
abastecimento
(almoxarifado,
insumos
e
demais
bens

A contratada assumirá a execução
quando o impacto orçamentário for de
até 3%, e a Administração responderá
pelo que exceder, após efetiva análise
e formalização adequada.
Preventivamente, a contratada deve
selecionar
profissionais,
fornecedores, técnicas executiva e
outros elementos que garantam o
cumprimento do prazo.

Privado

Médio / Baixa

Identificado o atraso (efetivo ou
potencial), a contratada deverá
ampliar as equipes que viabilizem o
cumprimento do prazo, sem repasse
de custos para contratante.
Excepcionalmente, se caracterizado o
inadimplemento do contrato, poderão
ser aplicadas sanções contratuais,
garantido contraditório e ampla
defesa.
Eventos de pequena monta (greves
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2.3

2.4

Roubo, furto,
vandalismo,
depredações,
perdas

Sinistros,
especialmente
associados à
segurança no
trabalho

necessários à
obra);
• quantificação,
especificação e
produtividade
de
equipamentos,
ferramentas e
instrumentos de
trabalho;
• eventos citados
em
outros
riscos
sob
responsabilidade
da
contratada;
• outros
Ocorrências que
afetem o prazo ou
custos da obra
causados por roubo,
furto, vandalismo,
depredação ou
perda ou quaisquer
outros crimes ou
atos ilícitos
empreendidos por
terceiros

Incidentes danosos
que afetem o prazo
ou custos da obra
causados por
acidentes de
trabalho (segurança
inadequada ou
insuficiente), ou
quaisquer sinistros
ocorridos na obra

curtas, chuvas leves ou breves,
engarrafamento, etc.) perfazem rotina
das obras e serão de responsabilidade
da contratada.

A contratada deve, a seu critério,
adotar medidas de segurança
compatíveis com os riscos, contratar
seguros ou outros meios de tratar o
risco.
Privado

Médio / Baixa
A contratada deverá repor / reparar o
material / equipamento / bem em
tempo adequado.

A contratada deve, a seu critério,
adotar medidas de segurança
compatíveis com os riscos, contratar
seguros ou outros meios de tratar o
risco.
Deve-se adotar todas as medidas de
higiene e segurança do trabalho,
conforme legislação vigente.
Privado

Médio / Média
A contratada deverá garantir todos os
direitos decorrentes do sinistro e
manter a obra.
Sinistros de altíssimo impacto podem
se caracterizar casos fortuitos e força
maior, cuja análise será casuística e
será tratada como risco próprio.
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2.5

2.6

2.7

Responsabilidade civil
quanto a
terceiros

Casos
fortuitos ou
força maior

Atraso na
liberação de
instalações ou
documentos

Evento que gere
danos em terceiros
ou dever de reparálos

Ocorrência de caso
fortuito ou forca
maior de médio a
grande vulto

Morosidade da
Administração em
autorizar o início
das obras ou de
espaços que devam
ser utilizados para
obra ou entrega de
documentos,
decisões ou outros

Privado

Médio / Baixa

A contratada deve, a seu critério,
adotar medidas de segurança
compatíveis com os riscos, contratar
seguros ou outros meios de tratar o
risco.
Uma vez ocorrido o dado, deve adotar
as medidas reparatórias, mantendo-se
a contratante indene quanto à
reparação.
São considerados casos fortuitos ou
de força maior de médio e grande
vulto aqueles que não estão sob
gerência, controle ou administração
da
contratada,
tais
como:
tempestades, longas greves, etc.
Eventos de pequena monta (greves
curtas, chuvas leves ou breves,
engarrafamento, etc) perfazem rotina
das obras e não serão de
responsabilidade do ente público.

Baixo / Muito
baixa

Público

Público

Médio / Média

Quaisquer demandas que envolvam a
necessidade de alteração de prazo de
execução, prazo de vigência ou custos
deverá ser formalmente solicitado,
com comprovação e justificativa
adequadas.
A definição do porte do risco será
analisada caso a caso, e considerará a
razoabilidade à luz de casos já
analisados pelas cortes de contas ou
documentados
em
produções
acadêmicas.
Alteração do contrato, especialmente
no que se refere a prazo, precedido de
solicitação formal da contratada,
demonstrando e justificando o
período de atraso. Apenas serão
computados os prazos que excedam à
análise razoável e que sejam de
exclusiva
responsabilidade
da
Administração.
Eventual alteração de custos será
medida
excepcionalíssima,
que
demandará robusta análise e
demonstração pela contratada.
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Como
medida
preventiva,
a
contratada deverá adotar critérios
adequados de gerenciamento da obra
e seleção da equipe de trabalho, que
deve ser qualificada, e aquisição de
materiais de ótima qualidade.

2.8

Falhas de
execução

Defeitos de
execução na
OBRA, em
quaisquer itens ou
etapas

Privado

Médio / Baixa

A contratada deverá reparar os
serviços sem custos para contratante.
Deverá ser ágil e adotar medidas que
evitem a reiteração da prática, se
ocorrer.
Eventualmente,
poderá
ensejar
aplicação de sanção, se caracterizado
inadimplemento do contrato.
O valor da obra, os limites legais e as
decisões
do
TCU
dificultam
estabelecimento
de
critérios
econômicos rigorosos quanto à
capacidade econômica da licitante /
contratada.

2.9

Escassez de
recursos para
a execução da
OBRA

Restrições
financeiras que
afetem, de qualquer
modo, o
cumprimento do
contrato
(pagamento de
trabalhadores,
tributos, seguros,
reparação de
defeitos, etc., são
alguns exemplos)

A crise econômica decorrente da
pandemia é um fator que vem
afetando o PIB brasileiro e todos os
setores da economia, de modo que
manter boas condições econômicas é
um desafio ao mercado.

Privado

Alto / Alta

Apesar disto, é responsabilidade da
licitante e contratada proceder ao
planejamento financeiro da obra,
considerando
os
desembolsos
necessários ao correto cumprimento
do cronograma.
Preventivamente, a contratada deverá
adotar todas as medidas que garantam
o fluxo financeiro adequado ao
cumprimento do contrato.
Não deverá ocorrer atrasos pela
escassez de recursos, sob pena de
caracterizar
inadimplemento
contratual e atrair aplicação de
sanção.
Caso a escassez de recurso impacte
negativamente nos índices contábeis,
enseje recuperação judicial ou
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falência
poderá
atrair
o
descumprimento das condições de
habilitação
e
caracterizar
o
inadimplemento contratual.

O risco será suportado por aquele que
der causa.

2.10

2.11

Paralizações
por força de
determinação
do poder
público

Determinação
judicial ou
administrativa para
interditar ou
embargar a obra

Riscos
financeiros

Alterações
cambiais,
inflacionárias,
monetárias e outras
que impactem
direta ou
indiretamente no
custo da obra

Médio / Muito
baixa

Ambos

Será
responsabilidade
da
Administração se a causa estiver
associada a falhas de projetos,
ausência de documentos ou outros
elementos que estejam sob sua
responsabilidade.
Será responsabilidade da contratada
se a causa for relativa ao
descumprimento
de
obrigações
contratuais, tais como obtenção de
autorizações, licenças ou outros
motivos (produção de barulho acima
do permitido, utilização inadequada
das vias, descarte irregular ou outro).

Privado

Médio / Baixa

O BDI prevê remuneração financeira.
Cabe a contratada adotar todas as
medidas para gerenciar o fluxo de
caixa e aspectos econômicos do
contrato.

3. RISCOS AMBIENTAIS, CULTURAIS, URBANÍSTICOS.
Item

3.1

Definição do
risco

Danos
ambientais ou
descumprimento
de normas
ambientias

Descrição

Ocorrência de
eventos que possam
caracterizar danos
ambientais ou
descumprimento de
normas ambientais

Atribuição
do risco

Impacto /
Probabilidade

Ações para mitigação
A Administração não identificou
obrigatoriedade de obtenção de
licenças,
autorizações
ou
aprovações específicas.

Privado

Médio/ Muito
baixa

Contudo, existem medidas de
controle
ambiental
sob
responsabilidade da empresa, tais
como produção ruído, descarte
adequado de rejeitos e demais
normas aplicáveis.
Portanto, cabe à contratada a
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gestão ambiental de todas as suas
ações.
Como medida de prevenção,
deverá analisar todas as obrigações
e adotar todas as medidas de
controle.

3.2

Patrimônio
histórico,
artístico e
cultural

Descobertas
arqueológicas ou
outras inerentes à
proteção ao
patrimônio cultural,
histórico,
paisagístico,
urbanístico ou
outras

Eventualmente,
poderá
ser
aplicada sanção, caso caracterize
inadimplemento
contratual,
garantido contraditório e ampla
defesa.
A Administração não identificou
obrigatoriedade de obtenção de
licenças,
autorizações
ou
aprovações específicas referentes
à proteção ambienta, mas
apresenta a ficha urbanística com
informação de que se trata de área
de interesse.

Ambos

Médio/ Muito
baixa

Administração arcará, mediante
pedido formal e justificado, com
eventual custo de aditivos de valor
devido a prazo (reajustamento, se
necessário
e atendidos os
requisitos
legais)
para
providências que se tornem
necessárias.
Caso a descoberta impacte em
custos para execução, a análise
será caso a caso, reconhecendo-se
que as ações imediatas são de
responsabilidade da contratada,
limitada a 3% (três por cento).

4. RISCOS LEGAL, JURÍDICO e/ou REGULATORIO
Item

4.1

Definição do
risco

Intervenção ou
Encampação

Descrição

Intervenção ou
Encampação do
CPII-CTI no
contrato

Atribuição
do risco

Ambos

Impacto /
probabilidade

Alto / Muito
baixa

Ações para mitigação
A intervenção e a encampação são
medidas excepcionalíssimas, cuja
aplicação depende de fatos graves,
devidamente justificados.
A atribuição será daquele que der
causa aos respectivos atos.
Poderá ser demandada indenização
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contra a causadora do dano, cuja
análise será casuística e atenderá às
normas legais e contratuais.

4.2

4.3

4.4

Suspensão ou
rescisão do
CONTRATO,
por decisão
administrativa
ou judicial

Revogação ou
anulação do
contrato

Término do
CONTRATO
por caso fortuito
ou força maior

Suspensão ou
rescisão contratual
unilateral, por
consenso entre as
partes, a pedido da
contratada, ou por
decisão judicial ou
dos órgãos de
controle (TCU).

Revogação ou
anulação do
CONTRATO

Término antecipado
do CONTRATO
causado por evento
catastrófico que
impactem direta e
imediatamente na
execução do
contrato

Em qualquer caso, os serviços
efetivamente realizados serão
pagos, abatidos os valores
referentes às eventuais retenções
cabíveis.
Ambos

Alto / Muito
baixa

A atribuição será daquele que der
causa aos respectivos atos.
Poderá
ser
demandada
indenização, cuja análise será
casuística e atenderá às normas
legais e contratuais.
Em qualquer caso, os serviços
efetivamente realizados serão
pagos, abatidos os valores
referentes às eventuais retenções
cabíveis.

Ambos

Público

Alto / Muito
baixa

Alto / Muito
baixa

A atribuição será daquele que der
causa aos respectivos atos:
• A responsabilidade será da
contratada se a anulação
decorrer de falha ou fraude nos
documentos de habilitação ou
outro ato similar que implique
na anulação do certame ou
contrato;
• A responsabilidade será da
contratante em qualquer caso
de revogação ou cuja anulação
decorra de vício insanável da
administração.
Poderá
ser
demandada
indenização, cuja análise será
casuística e atenderá às normas
legais e contratuais.
Em qualquer caso, os serviços
efetivamente realizados serão
pagos, abatidos os valores
referentes às eventuais retenções
cabíveis.
As partes deverão formalizar o
término, com as justificativas
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cabíveis.
Não caberá indenização.

4.5

Mudança das
normas

Alterações na
legislação ou outras
normas que
impliquem em
aumento de custos
ou diminuição de
receitas

Ambos

Médio / Baixa

Mitigação dos riscos 4.5 e 4.6.
A contratada deverá solicitar o
pedido de reequilíbrio econômicofinanceiro, com apresentação de
relatório
circunstanciado
comprovando a ocorrência do fato,
justificando o impacto financeiro
sobre a execução.

Caberá a Administração a análise
das alterações requeridas.

4.6

Alteração da
carga tributaria

Alteração da carga
tributária incidente
sobre o
CONTRATO

Ambos

Médio / Médio

Impactos de até 3% (três por cento)
sobre o valor global da obra, não
serão considerados eventos capazes
de alterar o equilíbrio econômico
do contrato.
A contratada assumirá a execução
quando o impacto orçamentário for
de até 3%, e a Administração
responderá pelo que exceder, após
efetiva análise e formalização
adequada.
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COLÉGIO PEDRO II
Campus Tijuca I

ITEM

CÓDIGO

Planilha de Orçamento - Desonerado
da Cobertura
UNID.

VALORES

REFERÊNCIA

SERVIÇO

QUANTID.

SCO/RIO

Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em
predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.

m²

400,49

R$

6,82

R$

2.731,34

CREA/RJ

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

un.

2,00

R$

233,94

R$

467,88

UNITÁRIO

PARCIAL

BDI

1.PROJETOS
1.1

Reforma

TOTAL

R$ 4.012,89

SE 24.60.0050 (A)

1.2

29,79%

R$ 3.545,01
R$ 467,88

2.SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

R$ 123.021,45

PREPARO DE CANTEIRO
2.1

98458

SINAPI

2.2

AD 19.25.0310 (/)

SCO/RIO

2.3
2.4

93208
210225

SINAPI
SBC - RJ

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

160771
22056
22194
22026
PJ 04.20.0500 (/) ***
17361

SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SCO/RIO
SBC - RJ

2.11

CO 04.10.0400 (A)

SCO/RIO

2.12

TC 04.15.0100 (/)

SCO/RIO

DEMOLIÇOES E REMOÇÕES

6.SUPERESTRUTURA

Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura
de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016
Lona de protecao em plastico preto ignifico

m²

162,36

R$

83,17

R$

13.503,48

29,79%

R$ 17.526,17

m²

2,25

R$

473,10

R$

1.064,48

29,79%

R$ 1.381,58

m²
m²

10,00
255,29

R$
R$

596,28
22,37

R$
R$

5.962,80
5.710,84

29,79%
29,79%

R$ 7.739,12
R$ 7.412,10

17,64
587,87
32,22
444,17
189,19
32,62

R$
R$
R$
R$
R$
R$

260,45
7,99
73,70
90,39
7,17
160,18

R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.593,35
4.697,11
2.374,60
40.148,53
1.356,49
5.224,40

29,79%
29,79%
29,79%
29,79%
29,79%
29,79%

R$ 5.961,70
R$ 6.096,37
R$ 3.082,00
R$ 52.108,77
R$ 1.760,59
R$ 6.780,75

4,50

R$

1.776,30

R$

7.993,35

29,79%

R$ 10.374,57

32,62

R$

66,09

R$

2.155,58

29,79%

R$ 2.797,73

m²

3,96

R$

84,42

R$

333,97

29,79%

R$ 433,45

m²

3,96

R$

117,01

R$

462,89

29,79%

R$ 600,79

m³
Remocao de camada de protecao existente ate cam.impermeab.
m²
Retirada impermeabilizacao flexivel excl.camada protecao
m²
Retirada grades de ferro
m²
Demolicao contrapiso/cam.regul.para pisos ate 5cm
m²
Remocao de grama, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km.(desonerado)
m³
Transporte horizontal manual mat. 1a.cat./entulho ate 60m
Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho de
10CV, plataforma e cabos de 16m de altura, exclusive: transporte dos elementos ate a obra. Inclusive montagem e un.mes
desmontagem.(desonerado)
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga,
m³
exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

R$ 4.222,89

6.1

92265

SINAPI

6.2

92447

SINAPI

6.3

92761

SINAPI

6.4

92263

SINAPI

6.5

92410

SINAPI

6.6

92718

SINAPI

6.7

92741

SINAPI

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
12.1

IT 14.05.0109 (A)

SCO/RIO

12.2
12.3

89491
89865

SINAPI
SINAPI

13.1

171352

SBC - RJ

13.2

98546****

SINAPI

13. IMPERMEABILIZAÇÃO

Tapume com compensado de madeira. AF_05/2018

Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinad
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete demadeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2
utilizações. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50
de 8,0mm - montagem. Af_12/2015
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_12/2015
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m²,
pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou
igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015

kg

38,64

R$

9,93

R$

383,70

29,79%

R$ 498,00

m²

7,20

R$

107,74

R$

775,73

29,79%

R$ 1.006,82

m²

7,20

R$

130,78

R$

941,62

29,79%

R$ 1.222,12

m³

0,36

R$

518,90

R$

186,80

29,79%

R$ 242,45

m³

0,28

R$

594,83

R$

168,93

29,79%

R$ 219,26

m

25,00

R$

29,92

R$

748,00

29,79%

R$ 970,83

un
m

2,00
2,00

R$
R$

60,85
11,02

R$
R$

121,70
22,04

29,79%
29,79%

R$ 157,95
R$ 28,61

m²

444,17

R$

41,89

R$

18.606,28

29,79%

R$ 24.149,09

m²

587,87

R$

96,10

R$

56.494,60

29,79%

R$ 73.324,34

R$ 1.157,39
Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de
rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF_12/2014
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014

R$ 159.972,54
Contrapiso argamassa prefabricada qualimassa 5,0cm
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomerica em poliester, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico,
e=4mm.

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

98565
98566
130355*
130355**
CI 04.40.0150 (/)

SINAPI
SINAPI
SBC - RJ
SBC - RJ
SCO/RIO

15.1

87894

SINAPI

15.2

87799

SINAPI

15. REVESTIMENTOS

Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018
Proteção mecânica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018
Chapim granito cinza andorinha 34cm x 3cm
Chapim granito cinza andorinha 18cm x 3cm
Colocacao de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio com 0,8mmx1056mm.(desonerado)

m²
m²
m
m
m²

444,17
143,70
112,08
72,76
3,38

R$
R$
R$
R$
R$

40,63
51,83
149,18
78,98
56,98

R$
R$
R$
R$
R$

18.046,63
7.448,13
16.720,09
5.746,58
192,59

29,79%
29,79%
29,79%
29,79%
29,79%

m²

10,00

R$

5,80

R$

58,00

29,79%

m²

10,00

R$

42,95

R$

429,50

29,79%

R$ 23.422,72
R$ 9.666,92
R$ 21.701,01
R$ 7.458,49
R$ 249,97

R$ 632,73

17. PINTURA

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3
com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 (arquibancada)
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de
vãos), espessura de 35 mm. Af_06/2014 (arquibancada e parede do contraforte)

R$ 75,28
R$ 557,45

R$ 10.333,99

17.1

88417

SINAPI

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos
pavimentos, uma cor. Af_06/2014

m²

349,48

R$

15,29

R$

5.343,57

29,79%

R$ 6.935,42

17.2

PT 04.40.0103 (/)

SCO/RIO

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive
lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m²

92,56

R$

28,29

R$

2.618,51

29,79%

R$ 3.398,57

m²

16,60

R$

625,22

R$

10.376,96

29,79%

R$ 13.468,26

m²

2,10

R$

563,73

R$

1.183,83

29,79%

R$ 1.536,50

m²
m2

4,25
699,85

R$
R$

346,32
38,30

R$
R$

1.471,86
26.804,26

29,79%
29,79%

R$ 1.910,33
R$ 34.789,24

mês

5,00

R$

7.249,28

R$

36.246,40

29,79%

18.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 51.704,33

18.1

ES 04.25.0100 (A)

SCO/RIO

18.2

ES 04.15.0125 (/)

SCO/RIO

18.3
18.4

71852
210023

SBC - RJ
SBC - RJ

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS
21.1

Composição Própria

Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras horizontais de (2"x3/8"), com montantes de (1
1/2"x1 1/2") a cada 2m. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por barras verticais de (1 1/4"x1/4") espacadas de
12,5cm, contorno e marcos em barras de (1 1/4"x3/8"), tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado no 16 de 20cm de altura, com
fecho para instalacao de cadeado
Veneziana em aluminio
Limpeza final de obras

R$ 47.044,20
Administração local de obra, composta pelos seguintes profissionais: Engenheiro civil, encarregado e servente para transporte horizontal e
limpeza permanente da obra

TOTAL DA OBRA:
OBS.:
* - Para composição do item foi utilizado como referência o item 130355 do SBC.
** - Para composição do item foi utilizado como referência o item 130355 do SBC.
*** - Remoção de grama natural em vez de sintética
**** - Substituição da manta asfáltica de 3mm pela manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b
É RECOMENDÁVEL QUE O PROPONENTE VISTORIE O LOCAL E EFETUE SEU PRÓPRIO LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E PREÇOS.
OS MATERIAIS EMPREGADOS SERÃO DE QUALIDADE SIMILAR (OU SUPERIOR) A : FABRIMAR, TIGRE, PIRELLI, SUVINIL , GE, SIEMENS E LAFONTE.
PREÇOS COM BASE NAS PLANILHAS SINAPI (DATA BASE 08/2020), SBC-RJ (DATA BASE 09/2020) E SCO (DATA BASE 09/2020).

R$ 47.044,20

R$ 402.102,41

COLÉGIO PEDRO II

Planilha de Orçamento - Não Desonerado
Reforma da Cobertura

Campus Tijuca I

ITEM

CÓDIGO

UNID.

VALORES

REFERÊNCIA

SERVIÇO

QUANTID.

SCO/RIO

Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em
predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.

m²

400,49

R$

7,49

R$

2.999,67

CREA/RJ

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

un.

2,00

R$

233,94

R$

467,88

UNITÁRIO

PARCIAL

BDI

1.PROJETOS
1.1

TOTAL

R$ 4.173,37

SE 25.60.0050 (A)

1.2

23,53%

R$ 3.705,49
R$ 467,88

2.SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

R$ 126.056,95

PREPARO DE CANTEIRO
2.1

98458

SINAPI

2.2

AD 20.25.0310 (/)

SCO/RIO

2.3
2.4

93208
210225

SINAPI
SBC - RJ

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

160771
22056
22194
22026
PJ 05.20.0500 (/) ***
17361

SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SBC - RJ
SCO/RIO
SBC - RJ

2.11

CO 05.10.0400 (A)

SCO/RIO

2.12

TC 05.15.0100 (/)

SCO/RIO

DEMOLIÇOES E REMOÇÕES

6.SUPERESTRUTURA

Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura
de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016
Lona de protecao em plastico preto ignifico

m²

162,36

R$

85,59

R$

13.896,39

23,53%

R$ 17.166,21

m²

2,25

R$

504,32

R$

1.134,72

23,53%

R$ 1.401,72

m²
m²

10,00
255,29

R$
R$

617,50
24,20

R$
R$

6.175,00
6.178,02

23,53%
23,53%

R$ 7.627,98
R$ 7.631,71

17,64
587,87
32,22
444,17
189,19
32,62

R$
R$
R$
R$
R$
R$

288,79
8,87
81,75
100,06
7,93
170,81

R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.093,16
5.214,43
2.633,83
44.443,65
1.500,28
5.571,10

23,53%
23,53%
23,53%
23,53%
23,53%
23,53%

R$ 6.291,57
R$ 6.441,39
R$ 3.253,57
R$ 54.901,24
R$ 1.853,29
R$ 6.881,99

4,50

R$

1.776,30

R$

7.993,35

23,53%

R$ 9.874,19

32,62

R$

67,81

R$

2.211,68

23,53%

R$ 2.732,09

m²

3,96

R$

89,04

R$

352,24

23,53%

R$ 435,12

m²

3,96

R$

125,56

R$

496,72

23,53%

R$ 613,59

m³
Remocao de camada de protecao existente ate cam.impermeab.
m²
Retirada impermeabilizacao flexivel excl.camada protecao
m²
Retirada grades de ferro
m²
Demolicao contrapiso/cam.regul.para pisos ate 5cm
m²
Remocao de grama, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km.(desonerado)
m³
Transporte horizontal manual mat. 1a.cat./entulho ate 60m
Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho de
10CV, plataforma e cabos de 16m de altura, exclusive: transporte dos elementos ate a obra. Inclusive montagem e un.mes
desmontagem.(desonerado)
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga,
m³
exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

R$ 4.274,70

6.1

92265

SINAPI

6.2

92447

SINAPI

6.3

92761

SINAPI

6.4

92263

SINAPI

6.5

92410

SINAPI

6.6

92718

SINAPI

6.7

92741

SINAPI

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
12.1

IT 15.05.0109 (A)

SCO/RIO

12.2
12.3

89491
89865

SINAPI
SINAPI

13.1

171352

SBC - RJ

13.2

98546****

SINAPI

13. IMPERMEABILIZAÇÃO

Tapume com compensado de madeira. AF_05/2018

Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinad
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete demadeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2
utilizações. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50
de 8,0mm - montagem. Af_12/2015
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_12/2015
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m²,
pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou
igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015

kg

38,64

R$

10,22

R$

394,90

23,53%

R$ 487,82

m²

7,20

R$

113,49

R$

817,13

23,53%

R$ 1.009,40

m²

7,20

R$

142,55

R$

1.026,36

23,53%

R$ 1.267,86

m³

0,36

R$

541,78

R$

195,04

23,53%

R$ 240,93

m³

0,28

R$

627,04

R$

178,08

23,53%

R$ 219,98

m

25,00

R$

31,20

R$

780,00

23,53%

R$ 963,53

un
m

2,00
2,00

R$
R$

61,92
11,99

R$
R$

123,84
23,98

23,53%
23,53%

R$ 152,98
R$ 29,62

m²

444,17

R$

44,21

R$

19.636,76

23,53%

R$ 24.257,28

m²

587,87

R$

99,45

R$

58.463,97

23,53%

R$ 72.220,54

R$ 1.146,13
Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de
rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF_12/2014
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014

R$ 160.325,96
Contrapiso argamassa prefabricada qualimassa 5,0cm
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomerica em poliester, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico,
e=4mm.

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

98565
98566
130355*
130355**
CI 05.40.0150 (/)

SINAPI
SINAPI
SBC - RJ
SBC - RJ
SCO/RIO

15.1

87894

SINAPI

15.2

87799

SINAPI

15. REVESTIMENTOS

Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018
Proteção mecânica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM. AF_06/2018
Chapim granito cinza andorinha 34cm x 3cm
Chapim granito cinza andorinha 18cm x 3cm
Colocacao de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio com 0,8mmx1056mm.(desonerado)

m²
m²
m
m
m²

444,17
143,70
112,08
72,76
3,38

R$
R$
R$
R$
R$

43,76
55,11
160,25
84,84
58,05

R$
R$
R$
R$
R$

19.436,88
7.919,47
17.960,82
6.172,96
196,21

23,53%
23,53%
23,53%
23,53%
23,53%

m²

10,00

R$

6,45

R$

64,50

23,53%

m²

10,00

R$

46,84

R$

468,40

23,53%

R$ 24.010,38
R$ 9.782,92
R$ 22.187,00
R$ 7.625,46
R$ 242,38

R$ 658,29

17. PINTURA

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3
com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 (arquibancada)
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de
vãos), espessura de 35 mm. Af_06/2014 (arquibancada e parede do contraforte)

R$ 79,68
R$ 578,61

R$ 10.178,78

17.1

88417

SINAPI

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos
pavimentos, uma cor. Af_06/2014

m²

349,48

R$

15,55

R$

5.434,44

23,53%

R$ 6.713,16

17.2

PT 05.40.0103 (/)

SCO/RIO

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive
lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m²

92,56

R$

30,31

R$

2.805,48

23,53%

R$ 3.465,62

m²

16,60

R$

670,77

R$

11.132,97

23,53%

R$ 13.752,56

m²

2,10

R$

563,73

R$

1.183,83

23,53%

R$ 1.462,39

m²
m2

4,25
699,85

R$
R$

347,65
42,33

R$
R$

1.477,51
29.624,65

23,53%
23,53%

R$ 1.825,17
R$ 36.595,33

mês

5,00

R$

8.370,44

R$

41.852,20

23,53%

18.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 53.635,45

18.1

ES 05.25.0100 (A)

SCO/RIO

18.2

ES 05.15.0125 (/)

SCO/RIO

18.3
18.4

71852
210023

SBC - RJ
SBC - RJ

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS
21.1

Composição Própria

Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras horizontais de (2"x3/8"), com montantes de (1
1/2"x1 1/2") a cada 2m. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por barras verticais de (1 1/4"x1/4") espacadas de
12,5cm, contorno e marcos em barras de (1 1/4"x3/8"), tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado no 16 de 20cm de altura, com
fecho para instalacao de cadeado
Veneziana em aluminio
Limpeza final de obras

R$ 51.700,02
Administração local de obra, composta pelos seguintes profissionais: Engenheiro civil, encarregado e servente para transporte horizontal e
limpeza permanente da obra

TOTAL DA OBRA:
OBS.:
* - Para composição do item foi utilizado como referência o item 130355 do SBC.
** - Para composição do item foi utilizado como referência o item 130355 do SBC.
*** - Remoção de grama natural em vez de sintética
**** - Substituição da manta asfáltica de 3mm pela manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b
É RECOMENDÁVEL QUE O PROPONENTE VISTORIE O LOCAL E EFETUE SEU PRÓPRIO LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E PREÇOS.
OS MATERIAIS EMPREGADOS SERÃO DE QUALIDADE SIMILAR (OU SUPERIOR) A : FABRIMAR, TIGRE, PIRELLI, SUVINIL , GE, SIEMENS E LAFONTE.
PREÇOS COM BASE NAS PLANILHAS SINAPI (DATA BASE 08/2020), SBC-RJ (DATA BASE 09/2020) E SCO (DATA BASE 09/2020).

R$ 51.700,02

R$ 412.149,65
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As atividades, programas ou documentações que são de competência legal de profissionais de saúde e
segurança do trabalho deverão ser elaboradas pelos mesmos, ainda que a empresa não seja obrigada a
compor um SESMT (item 4 deste manual) para trabalhar junto ao Colégio Pedro II. Deste modo, a
contratada deverá utilizar profissional que mantenha como empregado ou contratar profissional para o
trabalho específico, sem ônus para a contratante.
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1. Campo de aplicação
Esta norma se aplica a todos os contratos de prestação de serviço, de execução
continuada ou instantânea, firmados pelo Colégio Pedro II com particulares.

2. Objetivo
O presente trabalho tem por objetivo criar uma série de exigências relativas à saúde e
segurança do trabalho que deverão constar nos contratos com terceirizadas, servindo de
apoio para os setores responsáveis por licitações e contratos de todos os Campi,
inclusive Reitoria.

3. Responsabilidades do prestador de serviço antes do início dos trabalhos
Todo contrato, independente da natureza do serviço a ser prestado, deverá conter a
exigência dos seguintes itens:


Fornecer cópia deste procedimento à sua equipe de liderança, e exigir o seu
cumprimento de acordo com o Artigo 157 Item I da CLT;



Encaminhar ao Gestor/Fiscal do Contrato cópia da documentação relacionada
no item 3.1, bem como no Anexo I, deste manual, antes do início de suas
atividades;



Deverá ser fornecido ao Gestor/Fiscal da Unidade o nome do responsável pelo
serviço e as metodologias e equipamentos para a realização das tarefas;



Fornecer gratuitamente, treinar e exigir o uso dos EPI’s (com Certificado de
Aprovação) necessários para o desempenho das atividades de seus funcionários,
comprovando através de fichas de controle, que deverão permanecer no local de
realização das atividades;



Fornecer ferramentas em perfeitas condições de segurança e uso, adequadas e
destinadas à atividade que será desenvolvida;



A prestadora de serviço deverá elaborar uma APR (Análise Preliminar do
Risco), antes do início do trabalho, verificando todos os riscos envolvidos nas
atividades e propondo as soluções cabíveis para a execução dos trabalhos. Esta
APR deverá conter apenas a análise da etapa inicial do trabalho, mas conforme
novas etapas do trabalho forem sendo desenvolvidas, o documento deve ser
atualizado e ficar a disposição do fiscal de contrato ou desta equipe.



A prestadora deverá comprovar a capacitação de seus funcionários, em trabalhos
com eletricidade, em altura, espaço confinado, em equipamento de elevação e
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transporte de materiais e/ou atividades que necessitem habilidades específicas
(verificar Anexo II);



Em caso da utilização de andaimes tipo suspensos, fachadeiro ou de balanço,
inclusive andaimes de madeira, a empresa prestadora de serviço deverá
apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme NR 18
item 18.15.1.1;



A prestadora de serviços deverá apresentar Plano de Emergência, contendo os
procedimentos para o caso de acidente, conforme a atividade que envolva
(trabalho em altura, espaço confinado, trabalho que envolva eletricidade etc),
além de outras emergências possíveis.

3.1.Documentos a serem apresentados antes da execução das atividades
A seguir será listada uma série de documentos que deverão ser entregues antes do início
da execução dos trabalhos pela contratada, sendo vedado o começo da prestação sem
atender o disposto. Quanto a peculiaridade de alguns programas que são elaborados e
alimentados conforme o trabalho avance, fica exigido a entrega de uma versão inicial,
conforme indicaremos.
3.1.1. Plano de emergência


A contratada deverá apresentar um fluxograma indicando as tomadas de
decisões que deverão ser executadas por sua liderança em caso de uma
emergência (incêndios, alagamentos, explosões, choque elétrico, queimaduras,
quedas, desmaios, variação abrupta de pressão arterial, mal súbito, entre outras);



O Fluxograma deverá conter os telefones, endereços e vias de acesso de postos
de urgência/emergência mais próximos ao local de prestação, além do
procedimento e dos responsáveis por realizar o transporte do acidentado, se for o
caso.

3.1.2. Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do
trabalho – SESMT


As empresas contratadas, que possuam empregados pela Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, manterão obrigatoriamente, Serviços Especializados de
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, devidamente
registrado, com base no quadro II da NR 4 da Portaria 3.214/78;



Deverá ser apresentada a relação do SESMT que atuará nas atividades, bem
como seu registro, ainda que seja um SESMT centralizado. Fica aqui a
ressalva de que, ainda que a contratada fique dispensada de SESMT para
atuar diretamente junto ao Colégio, a mesma continua obrigada a cumprir
3

todo o disposto neste manual e nas demais normas legais e internas de Saúde
e Segurança do Trabalho. Desta forma, NÃO FICAM DISPENSADAS DE
ELABORAREM E ENTREGAREM NENHUM DOCUMENTO E
PROGRAMA DE SST pelo fato de não terem SESMT constituído.
Remetemos a nota de rodapé n° 1 deste documento.


Os profissionais do SESMT da contratada devem realizar suas atividades
conforme previsto na NR 4 e/ou Portaria nº 3.275/90, sendo vedado o
exercício de atividades que não sejam aquelas previstas pela norma.

3.1.3. Análise preliminar de risco


A prestadora de serviços, antes do início das atividades, deverá apresentar
Análise Preliminar de Risco - APR (elaborada por profissional da área de
segurança do trabalho);



A APR deverá conter a metodologia que será utilizada para a realização das
atividades, a avaliação qualitativa e/ou quantitativa dos riscos envolvidos e as
medidas de controle pertinentes.



Esta APR deve se limitar a análise da etapa inicial do trabalho e deverá,
obrigatoriamente, ser atualizada conforme novas etapas forem sendo
desenvolvidas e novos riscos detectados. Estas atualizações não precisam ser
entregues a esta equipe, mas devem permanecer no local de trabalho para que,
solicitada, seja entregue de pronto.

3.1.4. Comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho – CIPA


As prestadoras de serviço devem constituir CIPA, com base no quadro I da NR 5
da Portaria 3.214/78;



As prestadoras de serviços que não se enquadrarem no descrito nos itens
anteriores, deverão indicar um representante para cumprir as atribuições da
CIPA.



A contratada deverá apresentar a relação dos integrantes da CIPA ou apontar o
designado, com os devidos certificados de treinamento para tal.



Para além, deverá ser indicado à classificação da empresa, conforme quadro I,
da NR 5 (qual o grupo econômico que a empresa se encaixa).

3.1.5. Programa de prevenção dos riscos ambientais – PPRA


As prestadoras de serviços devem apresentar antes do início dos trabalhos o
documento base do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.
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Após o início das atividades devem apresentar o PPRA, conforme cronograma
constante no documento base, contemplando os riscos e condições encontradas
nas dependências da contratante.



Após o dia 10 de março de 2021, as contratadas deverão avaliar os riscos
ambientais com base na nova NR 09, trabalhando essas realidades no Programa
de Gerenciamento de Riscos – PGR, previstos pela nova NR 01. Logo, após essa
data, as empresas que tiverem contrato vigente com o Colégio Pedro II devem
elaborar e entregar a esta equipe o chamado PGR, ainda que tenham entregado o
PPRA em data anterior.

3.1.6. Programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
construção – PCMAT
As prestadoras de serviço que realizam serviços na Indústria da Construção Civil
devem atender os requisitos abaixo:


É obrigatório a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos
com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR 18 e
outros dispositivos complementares de segurança;



O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR 9 - Programa de
Prevenção e Riscos Ambientais – PPRA.



Elaboração e entrega das análises iniciais do Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho da indústria da construção parcial, contendo uma análise
inicial do trabalho e seus devidos riscos, medidas de proteção, dimensionamento
das áreas de vivência etc. Ficam obrigadas a elaborar o PCMAT as contratadas
que iniciarem obras junto ao Colégio até o dia 10 de fevereiro de 2021. O
PCMAT elaborado até essa data terá vigência até o final da obra a que se refere.



As contratadas que iniciarem obras após essa data (10 de fevereiro de 2021)
deverão seguir o texto da nova NR 18, elaborando e entregando o PRG com as
peculiaridades exigidas para a indústria da construção.

3.1.7. Programa de controle médico e saúde ocupacional – PCMSO


As prestadoras de serviços devem apresentar, antes do início dos trabalhos, uma
versão inicial do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO;



O PCMSO deverá ter por base as informações contidas no PPRA, logo,
conforme forem identificados novos riscos, o PCMSO deve ser complementado
e esta equipe poderá exigir sua versão atualizada a qualquer tempo;
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Deverão ser entregue os Atestados de Saúde Ocupacional – ASO, com os
exames complementares, tendo em vista os riscos ocupacionais específicos para
cada cargo/atividade, por exemplo: trabalho em altura, espaço confinado,
eletricidade, etc.

3.1.8. Equipamento de proteção individual – EPI


Entrega da ficha de controle de fornecimento dos EPI’s necessários ao início do
serviço, com indicação do CA e prazo de validade do mesmo.



Os EPI´s deverão ser adequados aos riscos previstos em cada atividade,
conforme descrito no PPRA ou PGR;



Todo EPI deve ter Certificado de Aprovação – CA e respeitar sua validade.



A prestadora de serviço deverá fornecer, treinar e fiscalizar o uso dos EPIs,
mantendo cópias das fichas de controle de entrega, assinadas pelos funcionários;

Resumo dos documentos a serem apresentados antes da execução das atividades
Documento

Legislação aplicada

Observação

3.1.1. Plano de
Emergência

NR 10, NR 20, NR
33, NR 35 etc.

Este plano deve reunir todos os
procedimentos de emergência para
acidentes e incidentes, contemplando
todos os riscos e especificidades da
atividade desenvolvida.
Quando se enquadrarem e, quando não
se
enquadrarem,
indicação
de
profissional que ficará responsável
pelas políticas de SST junto ao
Colégio.

3.1.2. Constituição e
NR 4.
2
registro de SESMT , com
base no quadro II da NR
4, da Portaria 3.214/78

3.1.3. Análise Preliminar
de Risco3

Conforme NR10,
NR 12, NR 18, NR
20, NR 33 e NR 35

Deve ser elaborada por profissional da
área de segurança do trabalho.

3.1.4. Constituição de
CIPA ou designação de

NR 5

Necessidade de acordo com o
dimensionamento do quadro I, NR 5.

2

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
Com as devidas adequações para as atividades de natureza específica, segundo o que dispuser a
3
Com as devidas adequações para as atividades de natureza específica, segundo o que dispuser a
legislação. Ex: trabalho em altura, trabalho que envolva risco elétrico etc.
3

6

trabalhador para
cumprimento da NR 05.4
3.1.5. Documento base
do Programa de
Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA5

NR 9

Deverá contemplar riscos encontrados
nas dependências da contratante.

3.1.6. Programa de
condições e meio
ambiente de trabalho na
indústria da construção –
PCMAT6

NR 18 e NR 9

Deverá contemplar exigências
contidas na NR 9.

3.1.7. Programa de
Controle Médico de
Saúde Ocupacional

NR 7

Deverá contemplar exames adicionais
para as especificidades dos serviços
prestados.

3.1.8. Manter ficha de
controle de entrega de
EPI7

NR 6

A ficha deverá estar assinada pelo
empregado e deverá constar o CA8 do
EPI.

4. Responsabilidades do prestador de serviço durante a execução dos
trabalhos


Cumprir todas as normas legais e técnicas de segurança no trabalho e meio
ambiente, vigentes no país;



Armazenar as ferramentas, as máquinas e os equipamentos em recipientes e em
locais apropriados, bem como mantê-los em perfeitas condições de uso;



Manter a ordem, higiene e organização do local de trabalho;



Os documentos entregues devem ser dos respectivos funcionários que estão
realizando os serviços na Unidade, os mesmos deverão permanecer no local do
trabalho e serem atualizados sempre que houver alteração no quadro de
funcionários.

4

Exceção para as atividades da indústria da Construção. Ver item 5, I, deste manual.
Após a data de 10 de março de 2021 , deverá ser elaborado o PGR em substituição ao PPRA.
6
Após a data de 10 de fevereiro de 2021 , deverá ser elaborado o PGR da indústria da construção civil em
substituição ao PCMAT. As empresas que já tiverem PCMAT elaborados antes da data não precisarão
elaborar o PGR.
7
Equipamento de Proteção Individual.
8
Certificado de Aprovação.
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4.1.Documentos a serem apresentados durante a execução das atividades
Neste item serão listados documentos que esta equipe poderá exigir a apresentação a
qualquer momento, durante a execução dos trabalhos pela contratada.
4.1.1. Providências em caso de acidente do trabalho


Comunicação por escrito (podendo ser via email) e imediata de acidente de
trabalho ao Gestor/Fiscal do contrato com cópia para esta equipe.9



Cópia da Comunicação de acidente do trabalho - CAT final.



Investigação do acidente, apontado às causas do acidente e as medidas de
controles adotadas.

4.1.2. Ordem de serviço


Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência
aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos, de acordo com
as funções dos trabalhadores.

4.1.3. Permissão para trabalhos – PT


As atividades que contemplem trabalhos com solda, altura, escavação, espaço
confinado e instalações elétricas, devem ser precedidas de uma Permissão de
Trabalho – PT;



O responsável pela área deverá preencher a PT e acompanhar o trabalho a ser
executado;



A Permissão de Trabalho deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos
para a execução dos trabalhos; as disposições e medidas estabelecidas na
Análise Preliminar de Risco – APR; e a relação de todos os envolvidos e suas
autorizações.

Resumo dos documentos a serem apresentados durante execução das atividades

9

Email desta equipe: saudesegtrab@cp2.g12.br.
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Documento

Legislação aplicada

Observação

4.1.1. Cópia do Comunicado
de Acidente de Trabalho –
CAT

Lei 8213/93, NBR
14280 - ABNT

As providencias deverão
ser tomadas dentro do
prazo exigido na lei.

4.1.1. Investigação de
Acidente de Trabalho

NR 4, NR 5 e NBR
14280 - ABNT

4.1.3. Ordem de serviço

Item 1.7, b, NR 110.

Este procedimento deve
ser específico em
atividades de natureza
diferenciada, conforme
dispõe esse manual.

4.1.4. Permissão de Trabalho

NR`s específicas

Para as atividades que
contemplem trabalhos com
solda, altura, escavação,
espaço confinado e
instalações elétricas.

5. Documentos a serem apresentados em razão da natureza específica do
serviço a ser prestado
Neste item serão listados documentos e programas que deverão ser apresentados pelas
contratadas, devido à especificidade do trabalho prestado. As contratadas que não
exercerem os trabalhos destas naturezas ficam desobrigadas do disposto aqui. Todavia,
caso a contratada tenha, por alguma razão, de exercer os serviços listados deverá
atender as exigências.
5.1. Atividades que envolvam trabalho em altura


As prestadoras de serviço deverão elaborar a Análise Preliminar de Risco e a
Permissão de Trabalho;



As prestadoras de serviço deverão comprovar que seus funcionários são
capacitados e estão aptos a realizar atividades nestas condições, ou seja:
Atestado de Saúde Ocupacional e Certificado de treinamento para trabalho em
altura, conforme preconizado na NR-35 (Trabalho em altura);

10

A abreviação NR significa Norma Regulamentadora, expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, em conformidade com a Portaria 3214/78.
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As prestadoras de serviços deverão apresentar a metodologia que será adotada
para realização dos serviços, por exemplo: se farão uso de andaimes, escadas ou
plataforma elevatória, e ainda, quais alternativas de ancoragem que serão
utilizadas.

Documentos e/ou programas a serem apresentados para a execução do trabalho
em altura.
Documento

Legislação aplicada

Certificado de treinamento

Item 35.3.2 e 35.3.7, NR 35

Comprovação de capacitação e
composição da equipe de emergência

Item 35.6, NR 35

Permissão de Trabalho

Item 35.4.8 e 35.4.8.1, NR 35

Procedimento operacional

Item 35.4.6.1, NR 35

Certificado de treinamento bienal

Item 35.3.3; 35.3.3.1 e 35.3.7, NR 35

Resultado das inspeções de EPI

Item 35.5.2.2, NR 35

5.2. Atividades que envolvam serviços elétricos
Documentos e/ou programas a serem apresentados para atividades que envolvam
serviços elétricos.
Documento

Legislação aplicada

Documentação comprobatória da
qualificação, habilitação, capacitação,
autorização dos trabalhadores e dos
treinamentos11 realizados, inclusive em
SEP12 para os trabalhadores que
trabalharem em alta tensão13;
Resultados dos testes de isolação elétrica
realizados em equipamentos de proteção
individual e coletiva;

Item 10.7.2, NR 10.

Procedimento de trabalho

Item 10.11.1, NR 10

Item 10.2.4, NR 10.

11

Durante a execução dos serviços poderão ser cobrados os certificados dos treinamentos periódicos
Sistema elétrico de Potência
13
Alta Tensão (AT): tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente
contínua, entre fases ou entre fase e terra.
12
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Plano de emergência14

Item 10.12, NR 10

Permissão de Trabalho

Item 10.9.5, NR 10

Resultados dos testes de isolação elétrica
realizados em equipamentos de proteção
individual e coletiva;

Item 10.2.4, NR 10.

Determinação de ZL, ZC, ZR, PE e SI15

NR 10

5.3.Dos trabalhos realizados em espaço confinado16


As prestadoras de serviço deverão elaborar a Análise Preliminar de Risco e a
Permissão de Entrada e Trabalho- PET conforme preconizado na NR-33;



As prestadoras de serviço deverão comprovar a capacitação de seus
trabalhadores; conforme preconizado no item 33.3.5 da NR-33 (Segurança e
saúde nos trabalhos em espaço confinado);



Nunca permitir a permanência de apenas um trabalhador no espaço confinado, as
atividades devem ser acompanhadas e supervisionadas por pessoa capacitada;



Avaliar as condições ambientais antes de entrar e durante as atividades no
espaço confinado, utilizando medidor de quatro gases (Oxigênio, Gases
Explosivos, Monóxido de Carbono e Gás Sulfídrico);



As prestadoras de serviços devem elaborar e implementar procedimentos de
emergência e resgate adequados aos espaços confinados.



Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeita de condição de
risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local.

14

Os procedimentos de emergência para o caso de acidente e incidentes que envolvam risco elétrico
podem constar no plano geral de emergência da empresa.
15

ZL = Zona livre; ZC = Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados; ZR = Zona de risco,
restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados
ao trabalho; PE = Ponto da instalação energizado; SI = Superfície isolante construída com material
resistente e dotada de todos dispositivos de segurança.
16

Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que
possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover
contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

11

Documentos e/ou programas a serem apresentados para atividades que envolvam
espaços confinados.
Documento

Legislação aplicada

Certificação dos equipamentos utilizados para o serviço no
âmbito do INMETRO 17

Item 33.3.2.2, NR 33.

Implementar procedimento para trabalho em espaço
confinado18;

Item 33.3.3, d, NR 33.

Designação das pessoas que participarão das operações de
entrada, identificando os deveres de cada trabalhador

Item 33.3.3, l, NR 33.

Certificado de treinamento e capacitação dos trabalhadores
que exerçam funções em espaço confinado19

Item 33.3.5.3, NR 33.

Cadastro atualizado de todos os espaços confinados,
inclusive dos desativados, e respectivos riscos

Item 33.3.3, a, NR 33.

Medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os
riscos do espaço confinado;

Item 33.3.3, b, NR 33.

Programa de Proteção Respiratória de acordo com a análise Item 33.3.3, p, NR 33.
de risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de
trabalho a ser desenvolvido.
Permissão de Entrada e Trabalho

Item 33.3.3.1, NR 33.

Procedimentos de emergência e resgate

Item 33.4.1, NR 33.

5.4.Atividades que envolvam utilização de produtos químicos


Antes da utilização dos produtos químicos, os responsáveis pela prestadora de
serviço, deverão informar oficialmente o Gestor/Fiscal dos serviços, anexando
sua Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ.



O armazenamento e fracionamento de produtos químicos devem ser feitos em
local especifico, distante de locais que possa gerar faísca, materiais
combustíveis, refeitórios, vestiários etc.

17

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
Inclusive procedimentos de supervisão dos trabalhos no exterior e no interior dos espaços confinados;
19
Trabalhadores autorizados, Vigias e Supervisores de Entrada.
18
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A prestadora de serviço deverá garantir a destinação final adequada para
resíduos químicos.

Documentos e/ou programas a serem apresentados para atividades que envolvam
produtos químicos.
Documento

Legislação aplicada

FISPQ dos produtos utilizados20

NBR 14725 - ABNT

Procedimento de emergência

Decreto n° 5.098 /
2004, Resoluções
CONAMA e demais
legislações ambientais
aplicáveis.
Decreto n° 5.098 /
2004, Resoluções
CONAMA e demais
legislações ambientais
aplicáveis.

Procedimento para descarte dos resíduos
químicos

5.5.Atividades da indústria da construção21
Documentos e/ou programas a serem apresentados para atividades de construção.
Documento

Legislação aplicada

Observação

Comunicação Prévia

Item 18.2, NR 18,
Ministério do Trabalho e
Emprego

-

Programa de Condições e
Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da
Construção - PCMAT22.

Item 18.3, NR 18,
Ministério do Trabalho e
Emprego

Comprovação de
treinamento para o serviço

Item 18.28.1, NR 18,
Ministério do Trabalho e

Quando houver na obra 20
ou mais trabalhadores.
Deverá ser composto de
todos os documentos
previstos no item 18.3.4,
NR 18
Antes do início da obra
deve ser apresentado os

20

Ficha de Controle de Produtos Químicos
Atividades constantes do Quadro I, Código da Atividade Específica, da NR 4 - Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e as atividades e serviços de demolição, reparo,
pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos o u tipo de
construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo.
22
Após a data de 10 de fevereiro de 2021 , deverá ser elaborado o PGR da indústria da construção civil
em substituição ao PCMAT. As empresas que já tiverem PCMAT elaborados antes da data não precisarão
elaborar o PGR.
21
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Constituição de CIPA

Emprego

certificados dos
treinamentos admissionais
e, sempre que solicitados,
devem ser apresentados os
certificados de treinamento
periódicos, inclusive
capacitações e
certificações para
operações de maquinários.

Item 18, 35, NR 18 e NR
5.

De acordo com as
especificações do item
18.35, NR 18.

Anotação de
Responsabilidade técnica23

Manual do proprietário ou
de instruções de uso
emitido pelo fabricante e
manual de manutenção,
montagem e desmontagem
dos equipamentos
utilizados

Em todos os casos
exigidos pela NR 18 ou
outra fonte normativa.
Item 18.37.7.3

-

OBSERVAÇÃO: Devido à natureza diversificada das atividades da Industria da
Construção, quaisquer outros documentos apontados pela NR 18 e seus anexos, poderão
ser cobrados a qualquer momento.

6. Acompanhamento dos serviços
Todos os serviços realizados por terceirizados no âmbito do Colégio Pedro II devem
obedecer ao disposto no Manual de Saúde e Segurança do Trabalho para a execução de
serviços por Contratadas24.

7. Conclusão
Este trabalho é parte integrante da Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho de
Terceirizadas do Colégio Pedro II e pode a qualquer momento sofrer alterações com o
intuito de seu aperfeiçoamento, garantindo maior eficácia de seu objetivo.

23

Também poderão ser exigidas as Anotações de Responsabilidade Técnica durante a execução do
trabalho para os casos em que não era possível prever ou antecipar.
24
O manual se encontra no seguinte endereço eletrônico e é de cumprimento obrigatório:
http://www.cp2.g12.br/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/8659gest%C3%A3o-de-contratadas.html
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ANEXO I - Relação de documentos que a prestadora de serviço deverá
entregar ao gestor/fiscal do contrato
Os documentos abaixo deverão ser apresentados ao Gestor/Fiscal do contrato antes do
início das atividades:














Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), específico para a função,
válido;
PPRA (documento base);
PCMSO;
PCMAT;
Constituição da CIPA;
Registro do SESMT;
Fichas de recibo de EPI´s dos trabalhadores;
Certificado de Aprovação (CA) dos EPI´s utilizados;
Comprovação de Orientação de uso dos EPI´s utilizados;
Comprovante de treinamento para atividades específicas (ver anexo II).
Análise Preliminar de Risco
Plano de Emergência

15

ANEXO II - Listagem de treinamentos exigidos nas atividades típicas
realizadas por prestadoras de serviço no Colégio Pedro II25

FUNÇÃO

TREINAMENTOS

Eletricista/ ajudante de manutenção
elétrica

 Comprovante de qualificação e/ou
Habilitação;
 Cursos para Atendimento as Exigência
da NR 10 (Curso Básico, SEP, etc.)

Operador de empilhadeira/ guincho/
ponte rolante

 Comprovante de treinamento de
capacitação;
 C.N.H (Carteira Nacional de
Habilitação)

Motoristas

 C.N.H (Carteira Nacional de
Habilitação)

Trabalhadores em altura

 Comprovação do Treinamento para
Trabalho em Altura (mínimo de 8 horas);
 ASO específico para trabalho em altura.

Trabalhadores em espaço confinado

 Certificado de Treinamento para todos
os trabalhadores autorizados e vigias com
carga horária mínima de 16 horas
conforme NR 33, item 33.3.5 com
validade de 12 meses;
 Certificado de Treinamento para todos
os supervisores de entrada com carga
horária mínima de 40 horas conforme a
NR 33, item 33.3.5.6.

Soldadores

 Comprovante de qualificação.

Trabalhadores de obras em geral

 Comprovante de treinamento referente
a NR 18 (6 horas).

25

Este rol é exemplificativo, podendo ser cobrado comprovação de qualquer outro treinamento exigido
por ato legal ou infralegal.
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ANEXO II
XXVIII

DECLARAÇÃO

A empresa ...................................., inscrita no CNPJ nº ..................., DECLARA, em
atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº .........., que não possui em seu
quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos
do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Declara possuir menores a partir de 14 anos como aprendizes?
Sim.

Não.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
ANEXO XVIII

AO
COLÉGIO PEDRO II
de Contratação
N.º
Ref.: Regime
PREGÃODiferenciado
ELETRÔNICO
Nº
/2020
Nome da empresa:
Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº /2020, cujo
objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de
operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de
peças, materiais
de consumo
e insumos por
e mão
de obra,
bemdocomo
de
Declaramos
conhecer
e compreender,
inteiro,
o teor
RDC para
nº a realização
/2020,
serviços
eventuais
diversos,da
nosproposta
sistemas, mais
equipamentos
prediais utilizados
pela
cujo
objeto
é a escolha
vantajosae instalações
para a contratação
de empresa
Reitoria
e
suas
Pró-Reitorias,
bem
como
pelos
Campi
do
Colégio
Pedro
II
e
o
Centro
especializada em engenharia para execução da reforma da cobertura do Campus Tijuca I.de
Referência em Educação Infantil de Realengo - CREIR, no Rio de Janeiro.
Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido
cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo
com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de
transcrição.
Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, abaixo
identificado, todos os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço,
tomando plena ciência das condições e graus de dificuldade existentes.

____________________________
Empresa

____________________________
CNPJ

______________________________
Endereço

____________________________
Telefone/Fax

_____________________________
E-mail

____________________________
Responsável Técnico
(nome e registro no Conselho Profissional)

Rio de Janeiro,

de

______________________________
Responsável Técnico da Empresa

de 2020

______________________________
Colégio Pedro II

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos relativos à
habilitação.

1

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(Nome da Empresa)
(Endereço –Telefone)
(CNPJ)

ITEM
1
2
TOTAL

DESCRIÇÃO
Campus Tijuca I
Campus Engenho Novo II

VALOR

O interessado na contratação (licitante) deve apresentar sua proposta de forma clara e precisa.
O valor informado inclui todos os custos e despesas, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, seus tributos conforme seu regime de tributação, de modo a viabilizar o
julgamento.

(Outras Informações Necessárias)
(Validade da Proposta –Mínimo de180
60 dias)
(Local e data)
(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO e CPF)

V
ANEXO XXVI

DECLARAÇÃO

A empresa ......................, inscrita no CNPJ nº ..................., DECLARA, em atendimento
ao previsto no edital de Pregão Eletrônico
RDC nº ........, no art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93,
e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa MARE nº 05/95, a inexistência de fato
superveniente impeditivo da sua habilitação.
Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________ (representante do licitante), portador da
Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante
devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante ou do
Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado LICITANTE, para fins do
disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida
licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

_________________________, em ___ de_____________ de ______

________________________________________
(assinatura do representante legal do licitante)

VII
ANEXO XXVII

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34,
DA LEI Nº 11.488/2007

Rio de Janeiro, _______ de _____________________ de ______.

Ao
Colégio Pedro II
A/C Sr. (a)
Pregoeiro (a),
RDC N.º XX/XXXX
Ref.: Pregão

(nome da Empresa) , inscrita no CNPJ nº ________________________, sediada na (endereço
da empresa) , neste ato representado pelo seu representante legal, o (a) Senhor (a)
____________________, inscrito no CPF n°_________________ e portador (a) da Carteira
de Identidade nº __________________ DECLARA, que é microempresa, empresa de
pequeno porte, empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34, da Lei nº
11.488 de 2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da
Lei Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida
norma estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela
legislação em vigor.

____________________________________________
(ENTIDADE)
Nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) e carimbo da pessoa
jurídica com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ).

ANEXO VIII
TERMO DE CONTRATO DE OBRAS – RDC
(LEI N.º 12.462/11, MEDIDA PROVISÓRIA N.º 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS Nº
......../...., QUE FAZEM ENTRE SI [NOME DO
ENTE

PÚBLICO]

E

A

EMPRESA

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

A União/Autarquia xxx/Fundação xxxx, por intermédio do.................................... (órgão ou
entidade pública contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de
......................................, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato
representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de
..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da
matrícula funcional nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................,
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no
Processo nº .............................., e em observância às disposições da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisória nº 961,
de 6 de maio de 2020, e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital nº ........../20...., mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realização de obras de.........................., a
serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento
contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo
acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com
início na data de .........../......../........e encerramento em .........../........./...........
2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do
corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar.
2.2. O prazo de execução do objeto é de ........... (indicar o prazo de execução) e será
iniciado ........................ (indicar a data ou evento para o início da obra), cujas etapas
observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Contrato: Obras - RDC
Atualização: Junho/2020

2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, mediante prévia apresentação de
justificativas, autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste e da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.
2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser
promovidas por meio de prévia celebração de termo aditivo.
2.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos itens 2.3
e 2.4 acima, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente, por igual tempo,
conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.
2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da
vigência do contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido contrário no
termo aditivo de prorrogação.
Nota Explicativa: O prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato.
Esse corresponde ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem,
enquanto aquele é o tempo determinado para que o contratado execute o seu objeto.
Deverá haver previsão contratual dos dois prazos: tanto o de vigência quanto o de execução,
pois não se admite contrato com prazo indeterminado e o interesse público exige que haja
previsão de fim tanto para a execução do objeto quanto para que a Administração cumpra a sua
prestação na avença.
Sendo o prazo de execução o tempo que a contratada tem para executar o objeto, deve,
necessariamente, estar abrangido no prazo de vigência. Assim, não poderá ser previsto para a
execução termo inicial anterior ao termo de início da vigência contratual, nem tampouco prazo
superior ao prazo de vigência estabelecido no contrato (registrando-se ser recomendável que o
prazo de vigência englobe, além do prazo de execução, o tempo necessário para o cumprimento
das demais obrigações contratuais, notadamente o recebimento do objeto e o pagamento pela
Administração).
Diante da proximidade do termo final dos prazos de execução ou de vigência, caso a
Administração pretenda estendê-los, é necessário formalizar a adequação desses prazos, que,
se cabível, deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada, por meio de termo aditivo
aprovado pela assessoria jurídica e pela autoridade competente para celebrar o contrato, sem
prejuízo da aplicação das penalidades decorrentes de eventual atraso – Fundamento: Parecer
n. 133/2011/DECOR/CGU/AGU.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....)
Nota Explicativa. O cômputo do valor total do Termo de Contrato levará em conta o período
inicial de vigência estabelecido no projeto básico.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será meramente
estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão do
quantitativo efetivamente executado.
Nota explicativa: Caso se trate de contrato em regime de empreitada por preço unitário, os
pagamentos deverão corresponder às medições feitas, conforme cronograma físico-financeiro.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Contrato: Obras - RDC
Atualização: Junho/2020

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS
6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto Básico.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Projeto Básico.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZAÇÃO
8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitação do objeto, bem como de fiscalização,
pela CONTRATANTE, da execução das obras são aqueles previstos no Projeto Básico.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Projeto Básico.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações
estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.
10.2 A CONTRATADA somente poderá subcontratar empresas que aceitem
expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6
de julho de 2018.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto
Básico.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de
habilitação previamente atestadas.
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº
7.581, de 2011.
12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizações e multas.
12.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato poderá dar ensejo
à rescisão contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à
aplicação das penalidades cabíveis.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo,
dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem
como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e
contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
13.2.2. o crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado
à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da
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utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto
previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DAS
ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º 12.462, de 2011, e
no Decreto n.º 7.581, de 2011.
14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição
orçamentária.
14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços,
o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI
de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º
7.581/2011.
14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por
preço global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a
concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais
e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4º, III do Decreto n.º
7.581/2011.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na Medida Provisória nº
961, de 2020, na Lei n.º 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato resumido do presente
contrato.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1. É eleito o Foro da Subseção Judiciária de ....................., integrante da Seção
Judiciária do _____________ - Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

........................................, .......... de.......................................... de 20.....
_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
12-
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