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SERVIÇO DE ENGENHARIA – NATUREZA COMUM 

PREGÃO ELETRÔNICO 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA I 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 

(Processo Administrativo n.º 23780.000240/2020-21) 

 

Torna-se público que o Colégio Pedro II – Campus Tijuca I, por meio da equipe de planejamento 
da contratação, sediado na Rua Oito de Dezembro, 378 – Vila Isabel, realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço global, sob a forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro 
de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, 
de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 
de janeiro de 2010, 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, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 03/12/2020 

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 escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de instalação 
de climatizadores e construção das plataformas de manutenção nos Campi Tijuca I e Engenho 
Novo II, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 

1.3. A licitação será realizada em grupo único, formados por dois itens, conforme tabela 
constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que 
o compõem. 

1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas 
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de 
execução empreitada por preço global.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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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: 8188000000 

Programa de Trabalho: 176806 

Elemento de Despesa: 449051 

PI: A20RIB41OIN 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito 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 Pregão. 

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. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão 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. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema 

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

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

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo 
de dissolução ou liquidação; 

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

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. 

4.3.1 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);  

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

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

4.5.1 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. 

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 
no certame; 

4.5.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas 
produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
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previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  
4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
4.5.5 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; 

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.5.7  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; 

4.5.8  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. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, 
nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação 
e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances.  

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1.  valor unitário e total de cada item e valor total do grupo. 
6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. 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, apurados mediante o preenchimento do modelo de 
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

6.3.1.  A Contratada deverá 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 §1° do 
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.3.2.  Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior 
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento 
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados 
e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de 
adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I 
do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.  

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas 
as orientações a seguir: 

6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante 
toda a execução contratual; 

6.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
CAMPUS TIJUCA I 

 

6 

 

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou 
à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do 
previsto no subitem anterior.  

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.10.1. 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. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 
Referência.  

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

7.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

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

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item contendo duas casas 
decimais. 

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

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

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de 5% (cinco por cento) 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

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

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
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7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 
e seus anexos. 

7.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte 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. 

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22 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. 

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

7.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.25.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.25.1.1 prestados por empresas brasileiras;  

7.25.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.25.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou lances empatados. 

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

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

7.27.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.27.2.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.28 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

8.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura do certame. 

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

8.2.3.  Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo 
de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

8.2.3.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e 
serviços; 

8.2.3.2. 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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8.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

8.2.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso 
da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

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

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

8.2.5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive 
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

8.2.5.1. 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. 

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

8.2.5.3. 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; 

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa 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 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. 

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

8.2.5.6. 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 dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei 
Complementar; 

8.2.5.7. 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;  
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8.2.5.8. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 

administração local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos 
termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma, se cabível.  

8.3. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 
no objeto. 

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A 
da In SEGES/MP n. 5/2017, que: 

8.4.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital 

8.4.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.4.3. não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou anexos; 

8.4.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

8.4.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

8.4.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

8.4.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 
compor a unidade dos serviços. 

8.4.5. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário) ou desconto menor do que o mínimo exigido, tanto em custos unitários como 
no valor global, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

8.5. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 
será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 
dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 
Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este 
edital.  

8.6. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 
empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante 
com a adequação de todos os projetos anexos a este 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 art. 13, II do Decreto 
n. 7.983/2013.  

8.7. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a 
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários 
supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em 
conformidade com os projetos anexos a este edital.  
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8.8. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 
lance que: 

8.8.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.8.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 
em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 
convenções coletivas de trabalho vigentes 

8.9. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 

8.9.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 
3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do 
Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

8.9.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação 
por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da 
proposta. 

8.10. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 

8.10.1. 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 

8.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 
não aceitação da proposta.  

8.11.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, 
desde que não haja majoração do preço. 

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



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
CAMPUS TIJUCA I 

 

13 

 

8.12.2. 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. 

8.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para sua continuidade.  

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

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

 

9. DA HABILITAÇÃO 

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

a) 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 e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 
das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de 
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. 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. 
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9.1.2.1. 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. 

 
9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação 
previamente à sua desclassificação. 

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

9.1.4. 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 estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada 
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o 
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018  

9.2.1. 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; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 
ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o 
licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 
de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.6. 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. 

9.6.1. 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. 

9.7.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 
habilitação  

9.8. Habilitação jurídica: 

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

9.8.2. 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; 

9.8.3. 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; 

9.8.4. 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; 

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

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

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.9.2. 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; 

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

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
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termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

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

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. caso o licitante 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; 

9.9.8. 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. 

 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.10.2. 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; 

9.10.2.1. 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; 

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

9.10.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  Ativo Total 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4. As empresas, 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 de 10% (dez por cento) do valor total estimado 
da contratação ou do item pertinente. 

 

9.11. Qualificação Técnica: 

9.11.1. 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 Termo de 
Referência, em plena validade; 

9.11.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou 
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de 
obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação:  

9.11.2.1. Execução de estrutura metálica compatível com o objeto da licitação. 

9.11.3. 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: 

9.11.3.1. Engenheiro civil comprovando experiência na execução de 
estrutura metálica compatível com o objeto da licitação. 

9.11.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da 
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu 
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 
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empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame. 

9.11.5. No decorrer da execução 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. 

9.11.6. 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. 

9.11.7. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução 
contratual. 

9.11.8. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de 
vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência. 

9.11.8.1. 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 desavenças 
técnicas ou financeiras com a contratante. 

9.12. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes 
exigências: 

9.12.1. comprovação da existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, 
com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para 
representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento 
contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, 
inclusive receber notificação, intimação e citação; 

9.12.2. apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por 
empresa consorciada; 

9.12.3. comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital; 

9.12.4. demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento 
aos índices contábeis definidos neste edital, com o acréscimo de 30%, para 
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fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva 
participação; 

9.12.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade 
por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir 
esse acréscimo percentual na qualificação econômico-
financeira;  

9.12.5. responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do 
consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

9.12.6. obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado 
por empresas brasileiras e estrangeiras; 

9.12.7. constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e 

9.12.8. proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por 
intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

9.13. 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. 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior 
à fase de habilitação. 

9.14. 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. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

9.15. 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. 

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

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
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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. 

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto 
é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação 
das sanções cabíveis. 

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 
remanescentes. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 
ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este 
instrumento convocatório. 

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 

10.2.    A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4.   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5.   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 
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10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

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, será concedido o prazo de no 
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro 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 o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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 
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

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 REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 
ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 
constantes do Termo de Referência. 

15.  

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

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

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (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.  

16.2.1. 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.  
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

16.3.1.  referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 
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16.3.3.  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. 
 

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 6 (seis) meses prorrogável conforme previsão no 
termo de referência.  
 
16.5. 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. 

16.5.1. 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.  
16.5.2. 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. 
 

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

 
16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, 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 documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 

19.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital.  
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20.1.1. 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.  

20.1.2. A presente contratação permite a antecipação de pagamento, conforme as regras 
previstas no Termo de Referência 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. não mantiver a proposta; 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, 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. 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

21.4.3. 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; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 

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

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

21.6. 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.  

21.7. 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. 

21.8. 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.  

21.9. 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. 

21.10. 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 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

21.11. 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. 

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

22.  

 

23.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail comprastj1@cp2.g12.br. 
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23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

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

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

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

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

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

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

24.2. 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, pelo Pregoeiro.   

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

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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. 

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

24.6. 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. 

24.7. 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. 

24.8. 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. 
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24.9. 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. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
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, nos dias úteis, mediante prévio 
agendamento pelo e-mail comprastj1@cp2.g12.br, mesmo endereço no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

24.12.1.1. Apêndice do Anexo I – Anexos ao Termo de Referência. 

24.12.2. ANEXO II – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

24.12.3. ANEXO III – Modelo de Atestado de Vistoria; (se for o caso) 

24.12.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta; 

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

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

24.12.7. 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; 

24.12.8. ANEXO VIII – Minuta de Contrato. 

 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020. 

 

 

 

Luciene Maciel Stumbo de Moraes 

Ordenadora de Despesas 

Colégio Pedro II – Campus Tijuca I 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
 

Colégio Pedro II – Campus Tijuca I 

PREGÃO Nº 03/2020 

(Processo Administrativo nº 23780.000240/2020-21) 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de 
instalação de climatizadores e construção das plataformas de manutenção nos Campi Tijuca I e 
Engenho Novo II, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento 
e seus anexos. 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados nas tabelas do 
anexo II para o Campus Tijuca I e Anexo VI para o Campus Engenho Novo II. 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 
Global. 

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, com base 
no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93. 

2. 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 Termo de Referência. 

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 Termo de Referência. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, 
a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 
de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º 
do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1. Atender aos requisitos previstos no Edital de licitação e seus anexos, inclusive as 
condições de habilitação e qualificação; 

5.1.2. O serviço não tem natureza continuada, devendo ser entregue ao final o produto do 
serviço. 
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5.1.3.  O prazo de execução do serviço será de 2 meses, um mês para cada Campus e a 
duração do contrato deverá ser de 6 meses, podendo ser prorrogado nos termos do a 
lei. 

5.1.4. A empresa deverá disponibilizar profissionais qualificados, com treinamento e 
reciclagem. 

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a 
prestação do serviço. 

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR. 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO. 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser 
efetuado previamente pelo e-mail diadct1@cp2.g12.br para visita ao Campus Tijuca I e 
prefeitura.en2@cp2.g12.br para visita ao Campus Engenho Novo II. 
 

6.2. 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. 
 

6.2.1. 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. 
 

6.3. 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. 
 

6.4. 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. 

 
6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1.  O início da execução do objeto se dará a partir da Ordem de início dos serviços dada 
pela Fiscalização da Contratante; 

7.1.2.  O prazo de execução previsto dos serviços é de 2 (dois) meses, um mês para cada 
Campus; 

7.1.3. Os serviços serão executados nos Campus Tijuca I e Engenho Novo II do Colégio 
Pedro II, que estão localizados nos seguintes endereços:  

 

Campus Tijuca I 
R. Oito de Dezembro, 378 - Maracanã, Rio de 
Janeiro - RJ 

Campus Engenho Novo II 
R. Barão do Bom Retiro, 726 - Engenho Novo, Rio 
de Janeiro - RJ 
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7.1.4. A Contratada deverá disponibilizar profissionais para ocuparem os postos de trabalho 
especificados com o objetivo de cumprir as finalidades descritas neste Termo de 
Referência. 

7.1.5. A Contratada deverá fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente preenchida e recolhida, 
referente aos serviços técnicos realizados e em nome do responsável técnico pela 
execução dos mesmos; 

7.1.6. Quaisquer irregularidades, nos serviços entregues, deverão ser sanadas de acordo 
com a indicação da Fiscalização, no prazo máximo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento pela Contratada da notificação por escrito, exceto quando a 
irregularidade for justificadamente considerada de caráter grave ou urgente, hipótese 
em que poderá ser fixado prazo menor; 

7.1.7. Cabe a Contratada prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela 
Fiscalização da Contratante; 

7.1.8. A descrição detalhada dos métodos ou rotinas de execução do trabalho e das etapas 
a serem executadas encontra-se no Anexo I – Especificações Técnicas; 

7.1.9. A Contratada deverá seguir todas as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à 
segurança e medicina no trabalho, constantes no manual de segurança do trabalho 
para contratos do Colégio Pedro II, que se encontra em anexo a este Termo de 
Referência. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

8.1. A execução do contrato será realizada pela CONTRATADA no Colégio Pedro II – 
Campus Tijuca I e Campus Engenho Novo II. 

8.2. A autoridade competente dos Campus Tijuca I e Engenho Novo II do Colégio Pedro II designará 
os servidores que realizarão o acompanhamento e a fiscalização do serviço. Estes serão 
notificados por Ofício, que ficarão anexos ao processo, cabendo a estes anotar e registrar todas 
as ocorrências verificadas durante a execução da contratação. 

8.3. Antes da emissão da ordem de início dos serviços pela fiscalização, deverá ser feita uma reunião 
inicial com a gestão do contrato, fiscalização e direção de cada unidade para informar a contratada 
acerca dos detalhes da fiscalização e para definir algumas rotinas de forma a minimizar a 
interferência nas atividades dos Campus durante a execução dos serviços; 

8.4. Entrega de todos os documentos necessários para o início dos serviços, pontuando-se, mas não 
se limitando a:  

8.4.1. Documentação de segurança do trabalho; 

8.4.2. Carta indicando o Preposto; 

8.4.3. ART ou RRT no nome do responsável pela execução do serviço. 

8.5. Após a aprovação de todos os documentos enviados será dada a ordem de início dos serviços. 

8.6. A comunicação entre a fiscalização do serviço e a CONTRATADA será realizada por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 

8.6.1. Tanto a Contratada como a Contratante deverão informar qual o e-mail servirá de 
mecanismo de comunicação, devendo o mesmo constar no termo de Contrato. 

8.6.2. Subsidiariamente, em caso de urgência poderá ser utilizado o telefone para a 
realização da comunicação, o qual a Contratada deverá informar o número e constar 
no Contrato. 
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8.7. A Contratada deverá nomear formalmente um preposto antes do início da prestação 
dos serviços, cujo instrumento deverá constar expressamente os poderes e deveres 
em relação à execução do objeto. 

8.8. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
Colégio Pedro II, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade. 

8.9.  Aos servidores responsáveis pela fiscalização do contrato caberão o ateste das faturas dos 
serviços prestados, desde que cumpridas as exigências estabelecidas no Contrato e no Edital 
de licitação com seus anexos. 

8.10.  O acompanhamento e a fiscalização do Contrato serão processados nos termos dos arts. 39 
a 47 da IN/SLTI/MPOG nº 05/2017. 

8.11. Os servidores indicados para fiscalizar o contrato podem sustar qualquer trabalho/entrega 
que esteja em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

8.12. A medição de cada etapa obedecerá a seguinte rotina: 

8.12.1. Envio do pleito da medição; 

8.12.2. Verificação e aprovação ou solicitação de correção; 

8.12.3. Caso seja necessário, envio do pleito corrigido e aprovação da Fiscalização; 

8.12.4. Envio da nota fiscal junto com a documentação necessária para comprovação 
da regularidade fiscal e trabalhista, cronograma físico-financeiro atualizado e relatório 
contendo fotos dos serviços executados no período. 

8.13.  Dos dias e horários de execução dos serviços 

8.13.1. Os horários de execução dos serviços serão aqueles comumente adotados na 
construção civil, a saber: de segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h; 

8.13.2. Caso haja a necessidade de trabalhar em final de semana, feriado ou em outro 
horário, a empresa deverá fazer a solicitação por e-mail para a Fiscalização, 
informando ainda nome dos funcionários com seus respectivos números de 
documentos que irão atuar em horário excepcional. A solicitação será feita à 
coordenação à qual poderá aprovar ou não a solicitação; 

8.13.3. Em caso de trabalho fora do horário convencional, não haverá ônus para o 
Colégio Pedro II e a contratada deverá comprovar o pagamento das obrigações 
trabalhista referentes à jornada extra na forma da legislação vigente.  

8.14. Demais obrigações da contratada e especificações dos serviços e materiais encontram-se nos 
demais itens deste termo de referência e seus anexos. 

8.15. A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciada no dia e 
horário estabelecido na Ordem de serviço emitida para este fim, devendo a Contratada, 
alocar a mão de obra, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 
impossibilite de assumir os serviços contratados. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, 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; 

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 
físico-financeiro; 

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.6.1. 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, tais como nos serviços de recepção e apoio 
ao usuário; 

9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

9.6.3. 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 

9.6.4. 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. 

9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 

9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

9.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 
após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

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

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

9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

9.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

9.11.6. 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).  
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9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência 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 Termo de Referência e em sua proposta; 

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.3. 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; 

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.5. 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; 

10.6. 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, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo 
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

10.7. 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;  

10.8. 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. 

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, 
em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

10.10.  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. 

10.11. 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. 

10.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
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10.13. 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 Termo de 
Referência, no prazo determinado. 

10.14. 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. 

10.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

10.16. 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; 

10.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.18. 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. 

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

10.20. 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. 

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante; 

10.22. 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; 

10.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos 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; 

10.23.2. 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. 

10.24. 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. 

10.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
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10.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

10.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional;  

10.29. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e 
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

10.30. 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 Termo de Referência; 

10.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

10.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

10.33. 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; 

10.34. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

10.35. 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. 

10.36. 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); 

10.37. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

10.38. 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. 

10.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Termo de Referência 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. 

10.40. 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. 

10.41. 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:  
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10.41.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 
subprodutos florestais;  

10.41.2. 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° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

10.41.3. 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. 

10.41.3.1. 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. 

10.42. 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: 

10.42.1. 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; 

10.42.2. 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: 

10.42.2.1. 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;  

10.42.2.2. 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; 

10.42.2.3. 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; 

10.42.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas. 

10.42.3. 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; 
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10.42.4. 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. 

10.43. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

10.43.1. 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; 

10.43.2. 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; 

10.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP 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; 

10.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 

10.45. 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 Termo de Referência e demais documentos anexos; 

10.46. 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.); 

10.47. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, 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: 

10.47.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas 
nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de 
Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos 
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construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas 
mútuas interferências entre os diversos projetos. 

10.48. 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 art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

10.49. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura 
do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar 
início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam 
presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o 
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, 
o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (VINTE por cento) do valor 
total do contrato, nas seguintes condições: 

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

11.1.2. 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. 

11.2. 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.  

11.3. 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. 

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. 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. 

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
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13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

13.4. 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. 

13.5. 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 Termo de Referência, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade 
e forma de uso. 

13.6. 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. 

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.8. 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.  

13.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para 
aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no 
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

13.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros 
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

13.10. 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.  

13.11. 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.  

13.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

13.13. 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 
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a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 
ao controle do prestador.  

13.14. 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.  

13.15. 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.  

13.16. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.  

13.17. 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 em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo dos 
serviços, nos termos abaixo:  

14.1.1. 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.  

14.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

14.1.3. 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. 

14.2. 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: 

14.2.1. 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. 

14.2.1.1. 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. 

14.2.1.2. 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. 

14.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 
Instruções exigíveis. 

14.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 

14.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN 
SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à presente contratação, 
emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato; 

14.2.2. No prazo de até 15 (quinze) 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.  

14.2.2.1. 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. 

14.2.2.2. 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.  

14.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o 
parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-
se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório 
no dia do esgotamento do prazo. 

14.3. No prazo de até 10 (dez) 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:  

14.3.1. 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;  

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de 
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.  

14.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor. 
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14.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência 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. 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias úteis, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

15.1.1. 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. 

15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência. 

15.3. 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.  

15.3.1. 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. 

15.4. 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:  

15.4.1. o prazo de validade;  

15.4.2. a data da emissão;  

15.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

15.4.4. o período de prestação dos serviços;  

15.4.5. o valor a pagar; e  

15.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

15.5. 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; 

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

15.6.1. não produziu os resultados acordados; 

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

15.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
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15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

15.9. 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. 

15.10. 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. 

15.11. 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.   

15.12. 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.  

15.13. 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.   

15.13.1. 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.  

15.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

15.15. 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. 

15.16.   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: 

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

365 
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16. REAJUSTE 

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

16.1.1. 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. 

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

16.3. 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.  

16.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
16.5. 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. 

16.6. 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.  

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

17. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

17.1. 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. 

17.2. 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.  

17.2.1. 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).  

17.2.2. 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.  

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN 
SEGES/MP nº 5/2017. 

17.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

17.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

17.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 
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17.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

17.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

17.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

17.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

17.7. 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 Fazenda. 

17.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

17.9. 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.  

17.10. 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. 

17.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

17.12. Será considerada extinta a garantia:  

17.12.1.  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;  

17.12.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 
nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

17.13. 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.  

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 
prevista no neste Edital e no Contrato. 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3. fraudar na execução do contrato; 

18.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 



19 
________________________________________________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Referência para pregão – Serviços comuns de engenharia 
Atualização: Julho/2020 

18.1.5. cometer fraude fiscal; 

18.1.6. não mantiver a proposta. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

18.2.1. 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; 

18.2.2. Multa de:  

18.2.2.1. 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;  

18.2.2.2. 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; 

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

18.2.2.5. 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; 

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

18.2.3. 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; 

18.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

18.2.5. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

18.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

18.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 
1 e 2: 

Tabela 1 
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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 

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 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 
03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia; 
01 
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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 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 
01 

 

18.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

18.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

18.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

18.6. 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. 

18.7. 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. 

18.7.1. 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. 

18.8. 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. 

18.9. 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. 
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18.10. 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.  

18.11. 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. 

18.12. 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.  

18.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

19.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

19.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no 
edital. 

19.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

19.3.1. Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU-BR; 

19.3.2. 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 ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito 
Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços relativos a: 

19.3.2.1. Engenheiro civil comprovando experiência na execução de estrutura 
metálica compatível com o objeto da licitação. 

19.3.3. 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: 

19.3.3.1. Execução de estrutura metálica compatível com o objeto da licitação. 

21.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

21.4.1. Valor Global: R$121.655,40 (cento e vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e cinco 
reais e quarenta centavos). 

21.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 
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19.4. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 
será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos 
seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 
Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro 
não superar os valores de referência discriminados nos projetos respectivos. 

19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

19.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

21.4.3. O custo estimado da contratação é de R$121.655,40 (cento e vinte e um mil e 
seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo o valor dividido pelos 
Campus da seguinte forma: 

  VALOR  

Item 1 - Campus Tijuca I R$ 52.840,27 
Item 2- Campus Engenho Novo II R$ 68.815,13 

TOTAL R$ 121.655,40 
 

20.1. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

20.1.1.1. Gestão/Unidade: 15201/155633 

20.1.1.2. - Fonte: 8188000000 

20.1.1.3. - Programa de Trabalho: 12.368.5011.20RI.0033 

20.1.1.4. - PTRES: 176806 

20.1.1.5. - Plano Interno (PI): A20RIB01MPN  

20.1.1.6. - Elemento de despesa: 449051 

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:   

 Anexo I – Especificações Técnicas; 

 Anexo II– Planilha Estimativa de Custos – Orçamento Sintético Campus Tijuca I; 

 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos – Orçamento Analítico Campus Tijuca I; 

 Anexo IV – Memória de cálculo de Quantidades Campus Tijuca I; 

 Anexo V– Prancha Projeto Básico Campus Tijuca I; 

 Anexo VI – Cronograma físico-financeiro – Campus Tijuca I; 

 Anexo VII– Planilha Estimativa de Custos – Orçamento Sintético Campus Engenho Novo II; 

 Anexo VIII - Planilha Estimativa de Custos – Orçamento Analítico Campus Engenho Novo II; 

 Anexo IX – Memória de cálculo de Quantidades Campus Engenho Novo II; 

 Anexo X– Prancha Projeto Básico Campus Engenho Novo II; 

 Anexo XI – Cronograma físico-financeiro – Campus Engenho Novo II; 

 Anexo XII – Planilha de Composição de BDI; 
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 Anexo XIII – Declaração SINAPI dos Autores do Orçamento; 

 Anexo XIV- Manual de exigências de Saúde e Segurança do Trabalho para contratos; 

 Anexo XV– Estudos Preliminares; 

 Anexo XVI- Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à 
totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 
10 do Decreto n. 7983/2013). 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2020  
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
CLIMATIZADORES E CONSTRUÇÃO DA 

PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO NOS CAMPI 
TIJUCA I E ENGENHO NOVO II 

 
 

 
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em serviços de engenharia de instalação de climatizadores e 
construção das plataformas de manutenção nos Campi Tijuca I e Engenho Novo 
II, conforme condições e exigências estabelecidas neste anexo. 

 
De maneira sumária os serviços compreendem: 
 
- Elaboração dos projetos executivos de estrutura; 
- Instalações de proteções (apara-lixo e tapumes); 
- Demolições e remoções; 
- Transporte horizontal e vertical de materiais; 
- Fabricação e montagem da estrutura metálica (suportes e plataformas de 
manutenção); 
- Fabricação e montagem das escadas de marinheiro; 
- Fabricação e montagem dos guarda-corpos e portões; 
- Execução de alvenaria; 
- Instalações elétricas (climatizadores); 
- Instalações hidrossanitárias (climatizadores); 
- Execução de revestimento em paredes; 
- Pintura; 
- Içamento dos climatizadores; 
- Instalação dos climatizadores. 

 

 
Fica estimado em 2,0 meses o prazo para a execução dos serviços, 

contados a partir da ordem de início de serviços dada pela Engenharia do 
Colégio Pedro II. 

 
 
 

 

1. OBJETO 

2. PRAZO 
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Fica estimado o valor do serviço em R$ 121.655,40 (cento e vinte e um mil 

e seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). 
 
 

 
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. 

 

3. ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 

4. CONDIÇÕES GERAIS 
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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; 
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.  
         

 
 

5.1. Elaboração dos Projetos Executivos 
 

Consiste na elaboração dos projetos executivos de estrutura metálica, 
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, para cada projeto deverá ser providenciada uma 
Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA. 

 
Os projetos deverão seguir as orientações da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e das Normas Regulamentadoras. Caso as normas 
citadas anteriormente não abordarem determinados aspectos do projeto, poderá 
ser utilizada normas estrangeiras renomadas como: AISC, AISE, AWS e outras. 

 
As memórias de cálculo de estrutura deverão ter: 
• Capa identificando o projeto e o responsável técnico; 
• Considerações iniciais; 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



 
 
 

COLÉGIO PEDRO II 
 CAMPUS TIJUCA I 

ENGENHARIA 
 
 
• Normas relacionadas ao projeto; 
• Modelo Estrutural; 
• Carregamentos; 
• Propriedades dos elementos; 
• Dimensionamento; 
• Verificação dos estados limites; 
• Deslocamentos e flechas; 
• Reações de apoio; 
• Conclusão. 
 
Todas as pranchas de desenho e demais peças deverão possuir 

identificação contendo: 
• Denominação e local da obra; 
• Nome da entidade executora; 
• Tipo de projeto; 
• Data; 
• Nome do responsável técnico, número de registro no CAU ou CREA e 

sua assinatura. 
 
Todas as memórias de cálculo e desenhos deverão ser entregues à 

Engenharia do Colégio Pedro II. 
 
A adequação dos projetos à necessidade do Colégio será atestada pela 

Fiscalização, a qual deverá aprovar todos os projetos entregues antes da 
execução da obra. 

 
Os serviços nos locais dos Campi serão iniciados somente após a 

aprovação dos projetos executivos 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. Canteiro 

 
Será disponibilizada uma sala no Campus para guardar materiais, 

ferramentas e equipamentos, bem como será disponibilizado um banheiro para 
utilização dos funcionários da Contratada. 
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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. 

 
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 6,0 mm 

de espessura, sendo a altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno, 
fixada de forma resistente, isolando todo o canteiro.  

 
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.  

 
5.2.3. Apara-lixo 
 
A bandeja de proteção em madeira (apara-lixo) deverá ser instalada em 

toda extensão da área de demolição das alvenarias/cobogós. A função da bandeja 
é proteger as fachadas das edificações e equipamentos (condensadores) contra 
queda de materiais provenientes da demolição.   
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5.3. Demolição e Remoções  
 

 
5.3.1. Demolição de alvenarias e cobogós 

 
Deverão ser demolidas as alvenarias/cobogós existentes onde serão 

instalados os climatizadores, conforme as pranchas de desenho no anexo.  
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. Remoção dos brises metálicos 

 
Para a instalação dos climatizadores, os brises metálicos da fachada do 

Campus Tijuca I deverão ser removidos cuidadosamente. O local de remoção 
está indicado na prancha de desenho no anexo. Os brises removidos não serão 
descartados, portanto, deve-se ter maior cuidado na remoção e transporte dos 
mesmos.   

 
5.3.3. Remoção da grade de ferro 

 
Na cobertura do Campus Tijuca I, uma parte da grade de proteção deverá 

ser removida para a instalação do portão de ferro.  
 
 

5.3.4. Remoção das placa emborrachas 
 
Na Quadra do Campus Engenho Novo II, as placas emborrachadas 

deverão ser removidas das paredes para a instalação dos climatizadores.  
 

 
5.4. Instalação dos Andaimes 

 
A montagem dos andaimes seguirá a seguinte sequência: 
 
Os painéis dos andaimes devem ser apoiados em base sólida capaz de 

resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas. No caso de pisos 
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irregulares, utilizar bases ajustáveis. Para facilitar a montagem do andaime, 
posicione as sapatas no solo entre si de acordo com a modulação das diagonais. 
Com a base preparada é necessário encaixar as diagonais (DX) nos quadros. 
Assim que o módulo estiver montado da base e nivelado, inicia-se a elevação da 
torre. Os quadros superiores devem ser encaixados nos fueiros dos quadros 
inferiores já montados. Nesta ordem continua-se a montagem, até a altura 
desejada. 

 
O local de montagem deverá ser isolado e sinalizado. Os montantes 

devem ser apoiados em sapatas (de alturas fixas ou reguláveis), sobre bases 
sólidas e resistentes aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas. As torres 
de andaimes não podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimensão 
da base de apoio, quando não estaiadas. Os travamentos com diagonais entre os 
painéis devem ser de no máximo a cada 3 metros de altura e serem montados em 
sentido oposto ao anterior. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração 
completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. 

 
Os andaimes devem dispor de guarda-corpo com altura de 1,20 m acima 

do piso de trabalho e ter rodapés com altura mínima de 20 cm, podendo não ter 
do lado da face de trabalho. O andaime deverá ser fixado através de tirantes ou 
entroncamentos no solo ou paredes, compatível com o tipo de obra. Esta fixação 
deverá ser avaliada pelo engenheiro da obra, de modo a formar um conjunto 
rígido, sem riscos de movimentação ou tombamento. Toda movimentação 
vertical de componentes, acessórios para montagens, desmontagens e materiais 
devem ser feita através de cordas ou por sistema próprio de içamento. O ponto 
de instalação de qualquer aparelho de içar materiais deve ser escolhido, de modo 
a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime. 

 
O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura e interditado a 

todos, com exceção da equipe responsável pelo serviço. É proibida, sobre o piso 
de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios para se atingirem 
lugares mais altos. É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos 
andaimes ou anular sua ação. É proibido o trabalho em andaimes na periferia da 
edificação sem que haja proteção adequada fixada à estrutura da mesma. É 
proibido o deslocamento da estrutura do andaime com trabalhadores sobre os 
mesmos. 

 
5.5. Estrutura Metálica (plataformas) 

 
5.5.1. Materiais 

 
As estruturas das plataformas serão de acordo com os projetos estruturais 

executivos de estrutura metálica. 



 
 
 

COLÉGIO PEDRO II 
 CAMPUS TIJUCA I 

ENGENHARIA 
 
 
 
A Contratada deverá fornecer e utilizar na fabricação da estrutura os 

materiais definidos abaixo: 
 Perfis laminados Tipo W, WT e H: ASTM A572, com Fy = 

345 Mpa, de alta resistência mecânica; 

 Perfis laminados tipo U, I e L: ASTM-A36 com Fy = 250 
Mpa; 

 Chumbadores, tirantes e barras redondas: SAE 1020 com Fy= 
240 Mpa; 

 Piso: Grade de piso galvanizada e pintada (ex: SELMEC) ou 
chapa de aço xadrez galvanizada e pintada (e = 6,3mm); 

 Parafusos: 

 Ligações principais: ASTM A 325 F galvanizados; 

 Ligações secundárias: ASTM A 307 galvanizados. 

 Eletrodo e fluxos: Classe E-70XX, conforme AWS A-5.1, A-
5.5, A-5.17 e 18;    

Espessuras Mínimas dos materiais: 
 Perfis soldados: 6,0 mm; 
 Elementos Estruturais cobertos: 5,0 mm; 
 Elementos Estruturais não-cobertos: 6,0 mm; 
 Chapas de ligação: 5,0 mm; 
 Cantoneiras: 5,0 mm; 
 Placas de base: 12,5 mm; 
 Chumbadores: Ø 1/2” ou Ø 5/8”; 
 Parafusos comuns e de alta resistência: Ø 1/2”. 

 
Nota: Todos os chumbadores serão galvanizados, inclusive porcas e 

arruelas. 
 

5.5.2. Condições Gerais 
 
A estrutura metálica será composta de suporte, vigas, vigas secundárias e 

contraventamentos horizontais de perfis laminados.  
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Suportes: 
Os suportes, em geral, deverão ser fabricados numa única peça, e suas 

extremidades em contato com placas de base ou placas de topo, usinadas ou 
trabalhadas por outro método desde que aprovado pela Inspeção.  

 
Contraventamentos: 
Os contraventamentos deverão ser fabricados de modo a ficarem pré-

tracionados na fase de montagem. 
 
Vigas: 
As vigas principais serão fabricadas a partir de chapas soldadas ou de 

perfis laminados.  
 
Grade de piso ou chapa de piso xadrez: 
A grade de piso deverá ser galvanizada e pintada (ex: SELMEC). 
No caso de uso de chapa de aço xadrez, a mesma deverá ser galvanizada 

e pintada, com espessura mínima de 6,3mm. 
 

5.5.3. Fabricação 
 
Todos os materiais a serem utilizados na fabricação deverão ser novos e 

possuir certificados de testes de qualidade emitidos na sua origem ou relatórios 
de ensaios executados pelo Fabricante. 

 
A responsabilidade técnica pela fabricação e montagem da estrutura 

metálica ficará integralmente por conta da Contratada, indicando um profissional 
legalmente habilitado, especializado, com comprovação física de ter fabricado e 
montado estrutura metálica com características semelhantes e de mesmo porte da 
solicitada. O responsável em questão ficará à disposição da fiscalização 
enquanto durar a obra, para esclarecer dúvidas sobre a perfeita fabricação e 
montagem da estrutura metálica. 

 
Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das 

informações contidas nos documentos de projeto executivo.  
 
As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio 

critério estabelecido entre fiscalização e fabricante. As conexões de barras 
tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento deverão ser 
dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos 
documentos de projeto, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do 
esforço admissível na barra.  
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Para as barras fletidas, as conexões deverão ser dimensionadas para 

valores de força cortante, também indicado nos documentos de projeto, e sempre 
respeitando o mínimo de 75% de força cortante admissível na barra. Havendo 
conexões a momento fletor, deve-se aplicar á critério semelhante.  

 
Para emendas previstas em perfis: 
 -100% do comprimento para soldas de penetração total nos flanges das 
vigas; 
 - 50% do comprimento para soldas de penetração total nas almas das 
vigas; 
 
Perfis 
Os perfis laminados a serem utilizados na fabricação deverão atender as 

tolerâncias dimensionais definidas na norma ASTM A6. 
 
Os perfis compostos de chapas soldadas serão produzidos pelo fabricante 

da estrutura metálica ou adquiridos de terceiros devendo apresentar-se dentro das 
tolerâncias dimensionais definidas pela NBR 5884. 

 
Ligações Parafusadas 
Deverão ser obedecidas rigorosamente as indicações dos desenhos de 

projeto e listas de parafusos, as quais conterão o tipo, diâmetro e comprimento 
dos parafusos de cada ligação. 

 
Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois 

parafusos.  
 
Os furos para parafusos terão normalmente uma folga de 1,5 mm em 

relação ao diâmetro dos parafusos, que devem entrar normalmente sem o uso de 
martelos, marretas ou outros recursos dessa natureza. Quando necessário, os 
furos poderão ser alargados através do uso de alargadores, até que resulte uma 
ovalização máxima de 2 mm, não sendo permitido o uso de maçarico. As 
rebarbas externas dos furos deverão ser removidas. Os furos que se apresentem 
defasados mais do que 2 mm deverão ser preenchidos de solda e 
convenientemente refeitos. 

 
Deslocamentos e empenamentos das peças não deverão ser corrigidos 

tracionando os parafusos. 
 
As regiões com furos para ligações com parafusos ASTM A-325F 

(“Friction-type”) deverão apresentar-se perfeitamente desempenadas e isentas de 
pintura (exceto nos casos em que se utilizar tintas, especialmente aconselhadas 
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para estes tipos de ligações), óleo, graxa, ferrugem e poeira, de forma a evitar a 
redução do coeficiente de atrito.  

 
Os parafusos de alta resistência ASTM A325 ou ASTM A490 devem ser 

apertados de forma a se obter uma força mínima de protensão adequada a cada 
diâmetro e tipo de parafuso usado. 

 
 
Ligações Soldadas 
Todas as soldas deverão obedecer às especificações da AWS D1.1. A 

dimensão mínima para solda de filete será de 3mm, a menos que a solda não 
tenha função estrutural, obedecendo também a tabela de filete mínimo 
apresentada no AISC ASD.  

 
Todas as juntas de topo deverão ser de penetração total usando-se para 

isto de chanfro duplo ou simples, ou de cobre-junta, conforme as dimensões da 
peça e a posição da junta, de acordo com os detalhes nos desenhos de fabricação. 

 
As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de 

rebarbas, graxas, tintas e outros resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido 
executado por maçarico, as bordas deverão ser esmerilhadas. 

 
Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão 

ser armazenados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados elementos 
úmidos, danificados ou sujos, nem arames enferrujados. 

 
Os serviços de soldagem somente poderão ser executados por soldadores 

qualificados por sistema de testes para o tipo de solda que irão executar. 
 
Deverá ser mantido pelo fabricante um registro completo com indicações 

do soldador responsável para cada solda importante executada. Os custos desta 
qualificação e registro correrão por conta do fabricante. 

 
Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, 

deverá ser executado o pré-aquecimento das mesmas, antes da soldagem de 
acordo com as especificações AWS. 

 
A soldagem, sempre que possível deverá ser feita em posição plana, 

usando-se para isso de dispositivos adequados. 
 
Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de 

chapas de espera para início e fim das soldas. O primeiro passe das soldas de 
penetração total deverá ter sua raiz extraída antes de se iniciar a solda do outro 
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lado possibilitando assim uma penetração completa e sem descontinuidade, 
devendo também ser feita uma cuidadosa limpeza de escória após cada passe. 

 
As soldas deverão ser executadas em uma sequência adequada para cada 

tipo de peça, de forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e 
empenos. 

 
As soldas automáticas deverão ser executadas através de operação 

contínua, sem paradas ou partidas intermediárias. 
 
As soldas que apresentarem defeitos tais como trincas, inclusão de 

escória, porosidade, mordeduras, penetração incompleta etc., e que estiverem 
fora das tolerâncias indicadas nesta especificação deverão ser removidas por 
meio de esmerilhamento ou goivamento e convenientemente refeitas. 

 
Especial atenção deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda, os 

quais serão medidos com o auxílio de gabaritos adequados. 
 
Ligações soldadas na montagem só poderão ser feitas com autorização da 

fiscalização e deverão estar indicadas nos desenhos.  
 

5.5.4. Transporte e Armazenamento 
 
Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, 

distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o 
embarque e armazenamento da estrutura metálica. Para tanto, as partes da 
estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para o 
transporte e armazenamento. 

 
As peças deverão ser armazenadas e protegidas de forma a evitar o 

acúmulo de água e o contato com o solo.  
 
As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da 

montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 
 

5.5.5. Montagem 
 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser feito 
cuidadosamente, de modo a se evitar danos nas mesmas. As partes estruturais 
que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as 
solicitações da fiscalização.  

 



 
 
 

COLÉGIO PEDRO II 
 CAMPUS TIJUCA I 

ENGENHARIA 
 
 
Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas 

lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. Deverão ser usados 
contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre 
que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o 
exigir.  

 
As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde sejam 

necessárias e deverão resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, 
esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos 
equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

 
5.6. Escada Marinheiro 

 
Escada marinheiro composto por barras chatas, e barras de aço ASTM 

A36 conforme especificado em projeto.  
A escada tipo marinheiro em geral é constituída por estruturas metálicas 

que excedam 6m, com grau de inclinação em relação ao piso variando de 75º a 
90º graus. 

Os degraus são tubos de ferro industrial galvanizado com diâmetro 1 com 
2,00mm de espessura. 

Os montantes intermediários da escada de marinheiro devem ser fixados 
na estrutura metálica a cada 2 metros. 

A distância entre degraus será constante em toda a escada, podendo ter, 
de eixo a eixo , 0,25cm a 0,30cm. 

A largura dos degraus deve ser de 0,45cm a 0,55cm e deverão ficar 
afastados da parede de 0,15cm a 0,20cm. 

A escada de marinheiro é composta de anéis e barramentos devendo seus 
anteparos suportar uma carga de 80Kg aplicada no seu ponto mais desfavorável. 

Todos os elementos de ferro deverão se galvanizados a fogo e receber 
fundo anticorrosivo zarcão 200 e pintura em esmalte sintético na cor grafite 
fosco. 

 
5.7. Guarda-corpos  

 
Os guarda-corpos deverão ser constituídos de estrutura tubular de ferro 

galvanizado, com aplicação de fundo próprio para peças galvanizadas, tipo 
supergalvite e pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica na 
cor a ser definida pela fiscalização, inclusive proteção com zarcão (1 demão). Os 
tubos utilizados para o apoio das mãos (pega mão) serão de Ø 40mm (1 1/2’’ – 
Diâmetro Externo máximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes 
deverão apresentar um Ø 40mm (1 1/2’’). Os guarda-corpos deverão ser 
instalados nas extremidades da plataforma, conforme o desenho básico.  

Os guarda-corpos deverão seguir rigorosamente a norma NBR 9050. 
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5.8.  Portão de ferro 
Na cobertura do Campus Tijuca I, deverá ser instalado o portão de ferro 

para acessar a plataforma de manutenção. 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. 

 
5.9. Pintura da estrutura metálica  

 
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 
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). 
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As estruturas metálicas deverão ser embarcadas da fábrica 

completamente pintadas, ficando a cargo da montagem, pequenos retoques no 
campo.  
 

 
 

5.10. Instalações elétricas 
                    

5.10.1. Condutos 
 

5.10.1.1. Especificação Técnica dos serviços 
 
As linhas elétricas (condutos) poderão ser aparentes, embutidas ou 
subterrâneas. Os condutos embutidos e subterrâneos poderão ser: 
eletrodutos rígidos (isolantes ou metálicos, exceto esmaltados) ou 
eletrodutos flexíveis (lisos ou corrugados), desde que suportem os 
esforços de deformação característicos do tipo de construção utilizado. 
Para instalações subterrâneas envelopadas em concreto, admite-se a 
utilização de eletrodutos rígidos isolantes (PVC) ou metálicos 
galvanizados. Os condutos aparentes poderão ser: eletrodutos rígidos 
isolantes (desde que não propaguem chama), ou metálicos. Admitem-se 
também perfis de aço galvanizado, comumente denominados perfilados.  
 
Condutos embutidos correrão embutidos nas paredes ou lajes. Serão 
instalados antes da concretagem, assentando-se trechos horizontais sobre 
as armaduras das lajes. Devem ser colocados de modo a evitar sua 
deformação durante a concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas 
e bocas dos eletrodutos com peças apropriadas para impedir a entrada de 
argamassas ou nata de concreto. As partes verticais serão montadas antes 
de executadas as alvenarias de tijolos. As junções dos eletrodutos 
embutidos devem ser efetuadas com auxílio de acessórios estanques em 
relação aos materiais de construção.  
 
A instalação dos condutos aparentes deverá ser feita por meio de 
abraçadeiras, luvas (eletrodutos) e suportes específicos (perfilados) e as 
ligações dos mesmos com as caixas através de arruelas apropriadas. A 
tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos, apresentando, 
igualmente, uma ligeira e contínua declividade para as caixas.  
 
Os eletrodutos rígidos só devem ser cortados perpendicularmente ao seu 
eixo, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas susceptíveis de 
danificarem a isolação dos condutores. Os eletrodutos rígidos serão 
emendados, quer por meio de luvas atarraxadas em ambas as 
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extremidades a serem ligadas, as quais serão introduzidas na luva até se 
tocarem para assegurarem continuidade da superfície interna da 
canalização, quer por qualquer outro processo que também garanta: 
perfeita continuidade elétrica; resistência mecânica equivalente à da 
tubulação; vedação equivalente à da luva; continuidade e regularidade da 
superfície interna.  
 
Linhas elétricas subterrâneas devem ser instaladas a uma profundidade 
mínima de 30 cm e serem continuamente sinalizadas por um elemento de 
advertência (por exemplo, fita colorida) não sujeito a deterioração, 
situado no mínimo a 10 cm acima delas.  
 
Em cada trecho de tubulação, entre duas caixas, entre extremidades, ou 
entre extremidade e caixa, podem ser previstas no máximo três curvas de 
90º ou seu equivalente até no máximo 270º. Não devem ser previstas 
curvas com deflexão superior a 90º, exceto no topo do poste particular de 
entrada de energia, onde poderá ser utilizada curva de 135º ou 180º. As 
curvas feitas diretamente nos eletrodutos não devem reduzir efetivamente 
seu diâmetro interno. 
 

5.10.1.2. Especificação Técnica dos materiais 
 
Para esta obra está previsto o uso de eletrodutos isolantes rígidos 
fabricados em PVC, que devem atender a NBR 6150 – Eletrodutos de 
PVC rígido – Especificação, que prevê eletrodutos roscáveis ou 
soldáveis, com duas espessuras (classe A e classe B) e “varas” de três 
metros de comprimento.. 
 
Deverão ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e embutidas e 
especificados assim: “eletroduto rígido de seção circular, de PVC, 
roscável, classe B, não propagante de chama, tamanhos nominais 
conforme projeto, de acordo com as Normas NBR 6150 e BS 4607”. 

 
5.10.2. Caixas de passagem e de montagens 

 
Devem ser empregadas caixas de derivação: 
 

 Em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores da 
tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem de linhas 
abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem 
ser rematados com buchas; 

 Em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores; 
 Para dividir a tubulação em trechos não maiores do que 15 m; 
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As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessíveis e ser 
providas de tampas. As que contiverem interruptores, tomadas de 
corrente e congênere, devem ser fechadas pelos espelhos que completam 
a instalação desses dispositivos. Já as caixas de saída para alimentação de 
equipamentos podem ser fechadas pelas placas destinadas a fixação 
desses equipamentos. 
 
As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes e 
deverão estar centradas ou alinhadas nos respectivos cômodos. 
 
Só poderão ser abertos os olhais destinados a receber ligações de 
eletrodutos. 
 
As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria 
– de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o 
revestimento – e serão niveladas e aprumadas. 
 
Quando não especificada a altura da caixa no projeto executivo de 
instalação elétrica deverão ser adotadas as seguintes alturas das caixas em 
relação ao piso acabado (tomadas do bordo inferior da caixa): 
 

 Interruptores, tomadas médias e botão de campainha: 1,10 m; 
 Tomadas baixas: 0,30 m; 
 Tomadas altas e arandelas: 2,10 m. 

 
As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão 
localizadas, sempre que possível, no mínimo, a 10 cm desses alisares. 

 
As caixas subterrâneas serão de alvenaria, revestidas com argamassa ou 
concreto, impermeabilizadas e com previsão para drenagem. Serão 
usadas em todos os pontos de mudança de direção dos condutos, bem 
como para dividi-los em trechos não maiores do que 15 m (para trechos 
maiores que 15 m e com curvas deve-se empregar condutos de tamanhos 
nominais superiores àqueles suficientes para o trecho). As dimensões 
internas das caixas serão determinadas em função do raio mínimo de 
curvas do cabo usado, do número de condutos que passam pela caixa, 
bem como de modo a permitir o trabalho de enfiação e deverão estar 
especificadas em projeto. Deverão ainda, ser cobertas por tampas 
convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de água e corpos 
estranhos. 
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5.10.3. Condutores 
 

Os condutores serão instalados de forma que os isente de esforços 
mecânicos incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento ou 
a do revestimento. Nas deflexões os condutores serão curvados segundo 
raios iguais ou maiores do que os mínimos admitidos para o seu tipo. 
 
Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas de 
derivação. As emendas e derivações dos condutores serão executadas de 
modo a assegurarem resistência mecânica adequada, contato elétrico 
perfeito e permanente por meio de um conector apropriado e serão 
sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensões apropriadas. 
Condutores emendados ou cuja isolação tenha sido danificada e 
recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser enfiados 
em eletrodutos. 
 
Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar 
completamente terminada a rede de eletrodutos e concluídos todos os 
serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser 
iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa. 
 
Para facilitar a enfiação dos condutores, podem ser utilizados: 
 
- Guias de puxamento que, entretanto, só devem ser introduzidos no 
momento da enfiação dos condutores e não durante a execução das 
tubulações; 
- Talco, parafina ou outros lubrificantes que não prejudiquem a isolação 
dos condutores; 
 

5.10.3.1. Condutores de proteção 
 
A instalação dos condutores de proteção obedecerá às seguintes 
disposições: 
- O condutor será tão curto e retilíneo quanto possível, não terá emendas 
e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo de seu 
percurso, possam causar interrupção; 
- Será devidamente protegido por eletrodutos, rígidos ou flexíveis, nos 
trechos em que possa sofrer danificações mecânicas. Esses eletrodutos 
serão conectados ao condutor; 
 
Serão ligadas à terra as partes metálicas que, em condições normais, não 
estejam sob tensão, tais como: 
- Estrutura de quadros de distribuição; 
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- Carcaças de motores e respectivas caixas de equipamentos de controle 
ou proteção; 
- Toda e qualquer tubulação metálica não elétrica (tubulação de incêndio, 
de gás, etc.) preferencialmente no ponto mais próximo possível de 
entrada dessas tubulações no interior da edificação; 
 
O condutor de proteção será preso ao equipamento pôr meios mecânicos, 
tais como braçadeiras, orelhas, conectores e outros da espécie, que 
assegurem contato elétrico perfeito e permanente ou, ainda, através de 
solda exotérmica. É vedado o emprego de dispositivos que dependam do 
uso de solda de estanho. 
 
Os condutores para ligação à terra do equipamento fixo podem ou não 
fazer parte do cabo alimentador desse equipamento. Serão instalados de 
forma a assegurar sua proteção mecânica e não terão qualquer dispositivo 
capaz de causar ou permitir sua interrupção. 

 
5.10.3.2. Especificação técnica dos materiais 

 
Denomina-se condutor isolado aquele constituído por condutor de cobre 
(cabo flexível), nas cores preta, vermelha ou branca para fases, azul-claro 
para neutro e verde para proteção, tipo não-propagante de chama, tensão 
de isolamento 450/750V, seções nominais conforme projeto, de acordo 
com a NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148). 
 
Poderão ser utilizados em eletrodutos metálicos ou isolantes aparentes 
e/ou embutidos ou, ainda, em perfilados metálicos (com ou sem tampa). 

 
5.10.4. Dispositivos de manobra e proteção 

 
Entende-se por dispositivos de manobra e proteção os interruptores, os 
fusíveis, as chaves manuais, os disjuntores termomagnéticos, os 
disjuntores a corrente diferencial-residual (DR’s), os quadros de 
distribuição e outros equipamentos da espécie. 
 
Os interruptores à corrente diferencial-residual, ou simplesmente, 
dispositivos DR, devem ser instalados nos quadros de distribuição, 
fixados em trilho DIN 35mm, protegendo os circuitos a ele associados 
contra correntes de sobrecarga e curto-circuito (igualmente aos 
tradicionais disjuntores termomagnéticos) e ainda, contra os efeitos de 
contatos indiretos com partes energizadas de equipamentos de utilização. 
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A instalação, posicionamento e características técnicas dos dispositivos 
de manobra e proteção satisfarão as Normas da ABNT atinentes ao 
assunto e serão definidas no Projeto de Instalações Elétricas. 
 

5.10.5. Interruptores, tomadas e placas 
 

As tomadas de parede para luz e força serão, normalmente, do tipo 
pesado, com contato de bronze fosforoso, “tomback” ou, de preferência, 
em liga de cobre. 
 
As placas ou espelhos para interruptores e tomadas serão em 
termoplástico auto extinguível, e eventualmente, dotadas de plaqueta 
frontal em alumínio escovado e anodizado. As placas ou espelhos para 
áreas externas serão em termoplástico com proteção contra a ação do sol 
(raios ultravioletas), para que não escureçam nem desbotem com o 
tempo. 
 
Os interruptores terão as marcações exigidas pelas normas da ABNT, 
especialmente o nome do fabricante, a intensidade (A) e a tensão (V). 

 
5.11. Instalação de Esgoto 

 
Seguir integralmente o manual de instalação do climatizador evaporativo 
Apollo 44 da fabricante Climabrisa. 
 
As tubulações e conexões de esgoto serão de PVC rígido com juntas 
elásticas com anel de borracha (linha esgoto) de diâmetros indicados na 
planilha, da marca Tigre, Amanco ou equivalente técnico em 
conformidade com a norma ABNT NBR 5688:1999. 
 
Quando enterrada, a canalização deverá ser assentada em terreno 
resistente ou sobre embasamento apropriado, com recobrimento mínimo 
em torno de 30 cm e nos trechos onde estiver sujeita a fortes compressões 
ou choques, a canalização deve ter proteção adequada.  
 
Todo aparelho na sua ligação ao ramal de esgoto deverá ser protegido por 
sifão sanitário ou caixa sifonada. Na instalação das caixas sifonadas e de 
sifões sanitários deverá ser observado um perfeito nivelamento, prumo e 
estanqueidade nas ligações.  
 
Apos a instalação de todas as tubulações, antes de as mesmas serem 
recobertas, e obrigatória a execução do teste de estanqueidade, efetuando-
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se sucessivas descargas nos aparelhos de consumo d’agua, verificando-se 
eventuais vazamentos e promovendo as correções porventura necessárias. 
 
As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de 
concreto armado, para a passagem das tubulações, serão locadas e 
tomadas com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Precauções 
serão adotadas para que não venham sofrer esforços não previstos, 
decorrentes de recalques ou deformações estruturais e que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.  
 
As cavas abertas no solo só serão fechadas após a verificação das 
condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis e declividades, 
observando-se o disposto na NBR-8160 e NB- 611/1988.  
 
As juntas dos tubos serão executadas com o cuidado necessário para não 
haver penetração do material da junta no interior dos tubos, deixando 
saliências ou reentrâncias que facilitem futuras obstruções. 
 

5.12. Instalação de Águas Frias  
 
Seguir integralmente o manual de instalação do climatizador evaporativo 
Apollo 44 da fabricante Climabrisa. 
 
As tubulações de água fria serão fixadas externamente nas alvenarias com 
braçadeiras.  
 
A distribuição de água fria será executada em PVC rígido soldável, com 
conexões apropriadas, de fabricação Tigre, Amanco ou equivalente 
técnico.  
As ligações às torneiras, chuveiros, pias, lavatórios, entre outros, serão 
feitas com conexões com reforços metálicos soldáveis e roscáveis e 
utilização de fita tipo “veda-rosca”.  
 
As tubulações expostas, presas nas paredes, pilares ou outros, deverão ser 
fixadas através de braçadeiras metálicas de mesmo diâmetro do tubo. 
 
Os trechos horizontais das tubulações de água fria deverão ter declividade 
mínima de 0,5 % no sentido do fluxo da água.  
 
Os tubos deverão ser cortados sempre em seção reta e rosqueada somente 
a porção que ficará dentro das luvas. As roscas deverão ser feitas de 
modo a permitir perfeita vedação. Os tubos em nenhum caso poderão ser 
curvados, e sim montados com curvas e joelhos. 



 
 
 

COLÉGIO PEDRO II 
 CAMPUS TIJUCA I 

ENGENHARIA 
 
 
 
As canalizações não poderão passar dentro de fossas, poços absorventes, 
poços de visita, caixas de inspeção ou valas. As curvaturas dos tubos, 
quando inevitáveis, serão efetuadas sem prejuízo de sua resistência à 
pressão interna, de seção e escoamento.  
 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades 
livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues 
convenientemente apertados, não sendo admitido para tal fim, o uso de 
buchas de madeira ou papel.  
 
Todas as tubulações de distribuição de água serão, antes do fechamento 
dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa 
e isolamento ou ainda do fechamento das valas ou da recolocação do 
forro, submetidas à prova de pressão interna. 

 
5.13. Execução do Chapisco  

 
As alvenarias de fechamento, construídas em torno do climatizadores, 
deverão ser chapiscadas depois de convenientemente limpos e 
umedecidos. O chapisco será executado com argamassa de cimento e 
areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão 
de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 
equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos 
serviços acima discriminados. 
 

5.14. Execução do Emboço  
 
Após a execução do chapisco das alvenarias, deverá ser executado o 
emboço. O emboço será de argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), 
com preparo mecânico em betoneira. O emboço deverá ser aplicado 
manualmente e possuir espessura média de 25mm. 
O emboço será regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de 
aço e esponja. Deverá apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme, 
com parâmetro perfeitamente plano, não sendo aceita qualquer ondulação 
ou desigualdade de alinhamento da superfície.  
  

5.15. Pintura  
 

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 
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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 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, empregando-se 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.  

 
 
5.16. Empilhadeira 

 
A empilhadeira será utilizada na instalação dos climatizadores do pátio 

do Campus Tijuca I.  
 

5.17. Içamento 
 
O transporte vertical dos climatizadores, nas quadras dos Campi Tijuca I 

e Engenho Novo II, serão realizadas através içamento (ex. minigrua).  
A Contratada deverá assegurar os bens transportados através de seguro 

legítimo para o segmento do serviço. Além disso, a Contratada deverá emitir um 
Termo de Responsabilidade pelo Içamento. 

 
5.18. Instalação do Climatizadores 

 
Para instalação dos climatizadores, seguir integralmente o manual de 
instalação do Climatizador Evaporativo – Apollo 44 -Linha de Alumínio 
e o manual de utilização de Inversor de Frequência Série T6 da fabricante 
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Climabrisa. O manuais podem ser obtidos no site da empresa Climabrisa, 
www.climabrisa.com.br, ou pela equipe de licitação do Colégio Pedro II. 
 

5.19. Serviços Finais 
 

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 
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. 
 
 

 
Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020 

 
 



COLÉGIO PEDRO II

Campus Tijuca  I

UNITÁRIO PARCIAL

R$ 769,90

301 SBC - RJ Projeto estrutural para edificacao m² 17,90 13,00R$                  232,70R$                         29,79% R$ 302,02
CREA/RJ ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) un. 2,00 233,94R$                467,88R$                         R$ 467,88

R$ 6.818,82

12085 SBC - RJ Pestanas apara-lixo em madeira para protecao externa m 6,40 287,34R$                1.839,00R$                     29,79% R$ 2.386,84

12090 SBC - RJ Remocao/retirada de apara lixo de madeira m 6,40 65,80R$                  421,11R$                         29,79% R$ 546,56

CO 04.10.0200 (/) SCO/RIO
Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e
desmontagem e transporte.

un.mes 2,00 234,40R$                468,80R$                         29,79% R$ 608,46

CO 04.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta m² 42,00 8,04R$                     337,85R$                         29,79% R$ 438,49

AD 14.10.0200 SCO/RIO
Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga
(considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).

m².km 840,00 0,18R$                     151,82R$                         29,79% R$ 197,05

CO 04.05.0550 SCO/RIO
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20
vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300)

m² 4,50 1,05R$                     4,73R$                             29,79% R$ 6,13

22356 SBC - RJ Demolição de alvenaria em cobogó m² 5,12 31,51R$                  161,33R$                         29,79% R$ 209,39
112690* SBC - RJ Remoção do Brise metalico m² 18,24 87,58R$                  1.597,46R$                     29,79% R$ 2.073,34

22194 SBC - RJ Retirada grades de ferro m² 1,00 73,70R$                  73,70R$                           29,79% R$ 95,65
22921 SBC - RJ Transporte horizontal de materiais com carrinho de mao m³ 1,06 123,37R$                131,20R$                         29,79% R$ 170,28
17402 SBC - RJ Transporte vertical de materiais c/uso elevador do edificio m³ 1,06 0,68R$                     0,73R$                             29,79% R$ 0,94

TC 04.15.0100 (/) SCO/RIO
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga,

exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)
m³ 1,06 62,09R$                  66,02R$                           29,79% R$ 85,69

R$ 30.020,93

ET 24.05.0180 (B) SCO/RIO
 Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de 
edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com 
eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. (desonerado)

kg 813,90 16,90R$                  13.758,90R$                   29,79% R$ 17.857,67

111590 SBC - RJ Guarda corpo tubos de ferro m 15,40 133,49R$                2.055,71R$                     29,79% R$ 2.668,11
1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 729,00 6,34R$                     4.621,86R$                     29,79% R$ 5.998,71

111164 SBC - RJ Escada marinheiro aco 1"" 8 degraus pint.esmalte grafite un. 1,00 2.130,18R$             2.130,18R$                     29,79% R$ 2.764,77

ES 04.15.0125 (/) SCO/RIO
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

m² 1,00 563,73R$                563,73R$                         29,79% R$ 731,67

R$ 323,46
93187 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 m 3,20 52,40R$                  167,68R$                         29,79% R$ 217,63

87475 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² 
sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

m² 1,20 67,95R$                  81,54R$                           29,79% R$ 105,83

R$ 1.851,43
91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m 335,70 2,97R$                     997,03R$                         29,79% R$ 1.294,04
91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m 12,00 7,76R$                     93,12R$                           29,79% R$ 120,86

91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 6,00 8,14R$                     48,84R$                           29,79% R$ 63,39

91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 6,00 12,97R$                  77,82R$                           29,79% R$ 101,00

Planilha de Orçamento - Desonerado     Instalações 
dos climatizadores e execução da plataforma de 

manutenção
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93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un 4,00 52,42R$                  209,68R$                         29,79% R$ 272,14
R$ 883,12

IT 04.10.0150 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento 
de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 25,00 6,25R$                     156,17R$                         29,79% R$ 202,69

IT 04.10.0153 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento 
de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 30,20 7,19R$                     217,13R$                         29,79% R$ 281,82

89971 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 4,00 37,00R$                  148,00R$                         29,79% R$ 192,09

89972 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 4,00 39,78R$                  159,12R$                         29,79% R$ 206,52

R$ 151,86

87894 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)

m² 2,40 5,80R$                     13,92R$                           29,79% R$ 18,07

87799 SINAPI
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)

m² 2,40 42,95R$                  103,08R$                         29,79% R$ 133,79

R$ 1.801,81
88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa s. AF_06/2014 m² 2,40 2,88R$                     6,91R$                             29,79% R$ 8,97

180579 SBC - RJ Preparo de paredes com massa acrilica m² 2,40 18,84R$                  45,21R$                           29,79% R$ 58,68
88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² 2,40 12,86R$                  30,86R$                           29,79% R$ 40,06

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 46,60 28,01R$                  1.305,27R$                     29,79% R$ 1.694,10

R$ 4.962,86
18462 SBC - RJ Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h 1,00 97,44R$                  97,44R$                           29,79% R$ 126,47

Pesquisa de MercadoIçamento dos climatizadores un 2,00 1.260,40R$             2.520,80R$                     29,79% R$ 3.271,75
70095** SBC - RJ Instalação  do climatizador un 4,00 90,88R$                  363,52R$                         29,79% R$ 471,81
210023 SBC - RJ Limpeza final de obras m2 18,00 38,35R$                  690,24R$                         29,79% R$ 895,86

93203*** SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m 11,20 13,55R$                  151,76R$                         29,79% R$ 196,97
R$ 5.256,08

Composição 
Própria

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

mês 1,00 4.049,68R$             4.049,68R$                     29,79% R$ 5.256,08

R$ 52.840,27

OBS.:
* - Para composição do item foi utilizado como referência o item 112690 do SCO.
** - Para composição do item foi utilizado como referência o item 70095 do SCO.
*** - Item utilizado para a vedação do cllimatizador evaporativo com poliuretano (espuma expansiva), entre o equipamento e a parede, quando o mesmo estiver encaixado no vão.

É RECOMENDÁVEL QUE O PROPONENTE VISTORIE O LOCAL E EFETUE SEU PRÓPRIO  LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E PREÇOS. Rio de Janeiro , 14 de agosto de 2020
OS MATERIAIS EMPREGADOS SERÃO DE QUALIDADE SIMILAR (OU  SUPERIOR) A : FABRIMAR, TIGRE, PIRELLI, SUVINIL , GE, SIEMENS E LAFONTE.

18.5

PREÇOS COM BASE NAS PLANILHAS SINAPI (DATA BASE 06/2020), SBC-RJ (DATA BASE 07/2020) E SCO (DATA BASE 07/2020).
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COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS  TIJUCA I

ENGENHARIA

301 SBC - RJ Projeto estrutural para edificacao m² 13,00
4260 SBC - RJ Projeto estrutural para edificacao m² 1 13,00 13,00

CREA/RJ ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) un. 233,94
CREA/RJ ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) un. 1 233,94 233,94

12085 SBC - RJ Pestanas apara-lixo em madeira para protecao externa m 287,34
1272 SBC - RJ Viga madeira de lei 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3) m 2,86 17,84 51,02
1420 SBC - RJ Prego ferro galvanizado 17x21 (305 un/kg) kg 0,18 11,09 2,00
6473 SBC - RJ Chapa de compensado resinado fenolico 13mm 2,20x1.10m(2,42m2) m² 3,16 36,14 114,20
88262 SINAPI Carpinteiro de formas com encargos complementares h 2,47 25,11 62,12
88239 SINAPI Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 2,73 21,23 58,00
12090 SBC - RJ Remocao/retirada de apara lixo de madeira m 65,80
88262 SINAPI Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,13 25,11 28,47
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 1,86 20,11 37,32

CO 04.10.0200 (/) SCO/RIO
Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e
desmontagem e transporte.

un.mes 234,40

IEQ011550 SCO/RIO Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similar dia 350,00 0,50 175,00

REQ901450 SCO/RIO
Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes 
especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario produtivo.(desonerado)

h 0,50 108,45 54,23

REQ901550 SCO/RIO
Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo 
horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

h 0,25 20,66 5,17

CO 04.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta m² 8,04
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,40 20,11 8,04

AD 14.10.0200 SCO/RIO
Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e 
descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).

m².km 0,18

88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,0043 20,11 0,09

REQ901350 SCO/RIO
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)

h 0,0011 82,69 0,09

CO 04.05.0550 SCO/RIO
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20
vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300)

m² 1,05

MAT096600 SCO/RIO Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros m 0,15 7,00 1,05

22356 SBC - RJ Demolição de alvenaria em cobogó m² 31,51
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 1,57 20,11 31,51

112690* SBC - RJ Remoção do Brise metalico m² 87,58
88315 SINAPI Serralheiro com encargos complementares h 1,78 25,15 44,77
88243 SINAPI Ajudante especializado com encargos complementares h 1,79 23,97 42,81
22194 SBC - RJ Retirada grades de ferro m² 73,70
88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,62 25,27 15,64
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 2,89 20,11 58,06
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22921 SBC - RJ Transporte horizontal de materiais com carrinho de mao m³ 123,37
4125 SBC - RJ Ferramenta - carrinho de mao com cacamba extraforte 65 litros cinza h 0,25 194,90 48,73

88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 3,71 20,11 74,65
17402 SBC - RJ Transporte vertical de materiais c/uso elevador do edificio m³ 0,68
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,034 20,11 0,68

TC 04.15.0100 (/) SCO/RIO  Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)m³ 62,09
IEQ003150 SBC - RJ Cacamba de aco com 5m3, para retirada de entulho, inclusive transporte e descarga, aluguel un. 0,2 230,00 46,00

88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,8 20,11 16,09

ET 24.05.0180 (B) SCO/RIO
 Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e 
colunas de edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, 
unificadas com eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. (desonerado)

kg 16,90

MAT000050 SCO/RIO Acetileno, em garrafas de 9Kg Kg 0,01 30,26 0,30
MAT028050 SCO/RIO Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (2"x3/8") Kg 0,27 4,29 1,16
MAT030450 SCO/RIO Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2" Kg 0,33 5,60 1,85
MAT050700 SCO/RIO Eletrodo com diametro de 5mm (3/16"), E-7018-6 G Kg 0,03 18,00 0,45
MAT091600 SCO/RIO Oxigenio, em garrafas de 9,3m3 m3 0,05 7,00 0,35
MAT095450 SCO/RIO Perfil "H" de aco carbono, padrao americano, de (6"x6") Kg 0,40 5,65 2,26
MOD901800 SCO/RIO Montador A - montagem de estruturas metalicas (desonerado) h 0,20 18,84 3,77
MOD901850 SCO/RIO Montador B - montagem de estruturas metalicas de menor categoria (desonerado) h 0,20 16,34 3,27

88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,10 20,11 2,01
EVE000800 SCO/RIO Perda em perfil de aco carbono tipo "H", de 6"x6" - 5% - equivalente ao elementar MAT095450 Kg 0,05 5,65 0,28

RSE906600 SCO/RIO
Repintura interna ou externa sobre ferro, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferroloide ou similar e outra de tinta
alquidica esmaltada Condor ou similar.(desonerado)

m2 0,05 14,62 0,73

REQ906200 SCO/RIO Retificador de solda, eletrico, de 430A. Custo horario corrido.(desonerado) h 0,03 17,02 0,43

REQ907301 SCO/RIO
Talha Guincho manual de 10Kg, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de icamento de 1500Kg e de tracao de
1800Kg, cabo de aco com curso ilimitado, alavanca, gancho e carretel. Custo horario corrido.(desonerado)

h 0,50 0,10 0,05

111590 SBC - RJ Guarda corpo tubos de ferro m 133,49
50 SBC - RJ Cimento portland CP III 32RS NBR 11578 (quilo) kg 1,20 0,35 0,42

100 SBC - RJ Areia grossa lavada m³ 0,00 71,25 0,21
3119 SBC - RJ Perfil "L" abas iguais 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) kg 4,57 5,92 27,05
7065 SBC - RJ Prefabricacao/usinagem/corte/dobra chapa galvanizada kg 4,57 5,18 23,67

30756 SBC - RJ Tubo aco galvanizado din 2440 nbr 5580 2" (5,242kg/m) m 1,10 60,96 67,06
88315 SINAPI Serralheiro com encargos complementares h 0,33 25,15 8,30
88251 SINAPI Auxiliar de serralheiro com encargos complementares h 0,33 20,52 6,77
1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 6,34
1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 1,00 6,34 6,34

111164 SBC - RJ Escada marinheiro aco 1"" 8 degraus pint.esmalte grafite un. 2.130,18
50 SBC - RJ Cimento portland cp III 32RS NBR 11578 (quilo) kg 1,20 0,35 0,42

100 SBC - RJ Areia grossa lavada m³ 0,00 71,25 0,21
2950 SBC - RJ Fundo anticorrosivo zarcao 200 alaranjado renner l 0,20 38,02 7,60
8104 SBC - RJ Tinta esmalte grafite fosco coral (3,6 l) l 1,20 25,13 30,16

71384 SBC - RJ Escada de marinheiro perfil aco soldado com guarda-corpo m 3,00 586,00 1.758,00
88315 SINAPI Serralheiro com encargos complementares h 5,00 25,15 125,75
88310 SINAPI Pintor com encargos complementares h 4,00 26,36 105,44
88251 SINAPI Auxiliar de serralheiro com encargos complementares h 5,00 20,52 102,60

ES 04.15.0125 (/) SCO/RIO 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 cadeadom² 563,73

MAT108750 SCO/RIO
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

ferro galvanizados no 16, altura de 20cm, com fecho para colocacao de cadeado
m² 1,00 563,73 563,73

93187 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 m 52,40
2692 SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua l 0,01 4,88 0,03
4491 SINAPI Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m 0,22 4,00 0,88

7. ALVENARIA
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39017 SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm um 6,00 0,20 1,20
88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,36 25,27 9,10
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,18 20,11 3,62
92270 SINAPI Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_12/2015 m² 0,40 63,52 25,41
92793 SINAPI Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 kg 0,79 6,74 5,32
94970 SINAPI Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016 m³ 0,02 286,27 6,87
87475 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014m² 67,95
34548 SINAPI Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio  d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 17,5* cm m 0,79 3,91 3,07
37395 SINAPI Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) cento 0,02 35,64 0,67
37594 SINAPI Bloco ceramico de vedacao com furos na vertical, 19 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa (nbr 15270) um. 13,35 1,80 24,03

87292 SINAPI
Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação,
preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019

m³ 0,01 379,20 5,23

88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,99 25,27 25,02
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,50 20,11 9,95

91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m 2,97
1014 SINAPI Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2 m 1,19 1,33 1,58

21127 SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m un. 0,01 4,72 0,04
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,03 19,95 0,60
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,03 25,49 0,76
91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m 7,76
2674 SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 1,02 3,07 3,12

43132 SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,00 13,90 0,03
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,10 19,95 2,03
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,10 25,49 2,60
91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 8,14
1891 SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un. 1,00 0,92 0,92

88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,16 19,95 3,17
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,16 25,49 4,05
91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 12,97
1879 SINAPI Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un. 1,00 2,12 2,12

88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,24 19,95 4,77
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,24 25,49 6,09
93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un 52,42
1571 SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 un. 2,00 0,84 1,68

34616 SINAPI Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a un. 1,00 44,70 44,70
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,13 19,95 2,65
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,13 25,49 3,39

IT 04.10.0150 (A) SCO/RIO  Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)m 6,25
MAT002150 SCO/RIO Adesivo plastico para PVC: 75gr un 0,12 2,94 0,35
MAT073850 SCO/RIO Joelho de PVC rigido marrom, 90o, soldavel, de 20mm un 0,33 0,30 0,10
MAT146950 SCO/RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, diametro nominal de 20mm m 1,10 1,67 1,84

88248 SINAPI Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,10 19,46 1,95
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,10 20,11 2,01

IT 04.10.0153 (A) SCO/RIO  Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)m 7,19
MAT002150 SCO/RIO Adesivo plastico para PVC: 75gr un 0,13 2,94 0,38
MAT073900 SCO/RIO Joelho de PVC rigido marrom, 90o, soldavel, de 25mm un 0,33 0,37 0,12
MAT147000 SCO/RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, diametro nominal de 25mm m 1,10 1,76 1,94

88248 SINAPI Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,12 19,46 2,34
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,12 20,11 2,41
89971 SINAPI Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 37,00
89352 SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 un 1,00 27,24 27,24

89376 SINAPI Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Af_12/2014
un 2,00 4,88 9,76
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89972 SINAPI Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 39,78
89353 SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 un 1,00 28,24 28,24

89383 SINAPI Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Af_12/2014
un 2,00 5,77 11,54

87894 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)m² 5,80

87313 SINAPI
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l.
Af_08/2019

m³ 0,00 341,22 1,43

88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,12 25,27 3,13
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,06 20,11 1,25
87799 SINAPI 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)m² 42,95
37411 SINAPI Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm m² 0,16 11,04 1,75

87369 SINAPI
Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação,
preparo manual. Af_08/2019

m³ 0,04 494,90 19,45

88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,48 25,27 12,13
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,48 20,11 9,65

88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa s. AF_06/2014 m² 2,88
6085 SINAPI Selador acrilico paredes internas/externas l 0,16 7,39 1,18

88310 SINAPI Pintor com encargos complementares h 0,05 26,36 1,42
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,01 20,11 0,28

180579 SBC - RJ Preparo de paredes com massa acrilica m² 18,84
2605 SBC - RJ Lixa para massa 60 un 1,50 0,99 1,49

55251 SBC - RJ Massa corrida acrilica - suvinil (25 kg) un 0,02 154,99 3,10
88310 SINAPI Pintor com encargos complementares h 0,35 26,36 9,23
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,25 20,11 5,03
88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² 12,86
7356 SINAPI Tinta acrilica premium, cor branco fosco l 0,33 19,89 6,56

88310 SINAPI Pintor com encargos complementares h 0,19 26,36 4,93
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,07 20,11 1,39

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 28,01
MAT080300 SCO/RIO Lixa d'agua no 100 un 0,5 R$ 0,86 0,43
MAT125700 SCO/RIO Solupan tecnico (limpeza industrial) em saco de 25Kg Kg 0,025 R$ 14,11 0,35
MAT137000 SCO/RIO Tinta Lagoline 039/3028, International ou similar gl 0,07 R$ 89,38 6,25
MAT138450 SCO/RIO Tinta - Zarcao secagem rapida, 078/0033, International ou similar gl 0,05 R$ 57,70 2,88

88310 SINAPI Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento ate as demaos de acabamento (desonerado) h 0,55 R$ 26,36 14,49
88316 SINAPI Servente (desonerado) h 0,18 R$ 20,11 3,61

18462 SBC - RJ Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h 97,44
30442 SBC - RJ Empilhadeira hyster XL2 4 Tn TR.=4,35m 82CV h 1,00 67,18 67,18
88297 SINAPI Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares h 1,06 28,47 30,26

Pesquisa de MercadoIçamento dos climatizadores un 1.260,40
Pesquisa de MercadoIçamento de climatizador un 1,00 1.260,40 1.260,40

70095** SBC - RJ Instalação  do climatizador un 90,88
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 2,00 25,49 50,98
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 2,00 19,95 39,90

210023 SBC - RJ Limpeza final de obras m2 38,35
1500 SBC - RJ Estopa comum embalagem 200 gramas un 0,09 6,89 0,62

88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 1,88 20,11 37,73
93203*** SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m 13,55

38124 SINAPI Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500 ML Unid. 0,41 27,52 R$ 11,33
88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,09 25,27 R$ 2,22
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Composição 
Própria

Administração local de obra, composta pelos seguintes profissionais: Engenheiro civil e encarregado mês 4.049,68

90777 SINAPI Engenheiro Júnior com encargos complementares h 8 81,17 649,36
90776 SINAPI Encarregado geral com encargos complementares h 105,6 32,20 3.400,32

Rio de Janeiro , 14 de agosto de 2020
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COLÉGIO PEDRO II

CAMPUS  TIJUCA I

ENGENHARIA

301 SBC - RJ Projeto estrutural para edificacao m² 17,90 Área da plataforma e suportes = 17,9 m²
CREA/RJ ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) un. 2,00 1 ART de projeto e 1 ART de obra

12085 SBC - RJ Pestanas apara-lixo em madeira para protecao externa m 6,40 Comprimento do apara-lixo = 2 x 3,20 = 6,40 m

12090 SBC - RJ Remocao/retirada de apara lixo de madeira m 6,40 Comprimento do apara-lixo = 2 x 3,20 = 6,40 m

CO 04.10.0200 (/) SCO/RIO
Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e
desmontagem e transporte.

un.mes 2,00 2 unidades por mês

CO 04.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta m² 42,00 Área vertical = 2 x (1,5 x 14,0) = 42m²

AD 14.10.0200 SCO/RIO
Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e
descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).

m².km 840,00  42 m2 x 20km

CO 04.05.0550 SCO/RIO
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20
vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300)

m² 4,50 Área = 2 x (1,50 x 1,50) = 4,5 m2

22356 SBC - RJ Demolição de alvenaria em cobogó m² 5,12 Área = 2 x (1,6 x 1,6) = 5,12 m²
112690* SBC - RJ Remoção do Brise metalico m² 18,24 Área = 2 x (2,85 x 3,20) = 18,24m²

22194 SBC - RJ Retirada grades de ferro m² 1,00 Área = 1,0x1,0 =1,0 m²
22921 SBC - RJ Transporte horizontal de materiais com carrinho de mao m³ 1,06 (Área de Alvenaria x 0,15 m + grade de ferro) x1,3 ( F. empolamento)
17402 SBC - RJ Transporte vertical de materiais c/uso elevador do edificio m³ 1,06 (Área de Alvenaria x 0,15 m + grade de ferro) x1,3 ( F. empolamento)

TC 04.15.0100 (/) SCO/RIO
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga,

exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)
m³ 1,06 (Área de Alvenaria x 0,15 m + grade de ferro) x1,3 ( F. empolamento)

ET 24.05.0180 (B) SCO/RIO  Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. (desonerado)kg 813,90 (11,3m x 8,04kg/m + 41,44m x13,0 kg/m + 30,71m x 4,74kg/m) + 5%
111590 SBC - RJ Guarda corpo tubos de ferro m 15,40 Comprimento = 15,4m

1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 729,00 13,5m2 x 54 kg/m² = 729 kg
111164 SBC - RJ Escada marinheiro aco 1"" 8 degraus pint.esmalte grafite un. 1,00 1 unidade

ES 04.15.0125 (/) SCO/RIO 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 cadeadom² 1,00 Área = 1,0x1,0 =1,0 m²

93187 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 m 3,20 Comprimento = 1,6 x2 = 3,2m
87475 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014m² 1,20 Área = (1,6²-1,4²) x 2 = 1,20m²

91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m 335,70 Comprimento =  (30,2+24,5)x3 (térreo) + (33,0+24,2)x3 (4º andar) = 335,7m

91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m 12,00 Comprimento =  2x4,0 (térreo) + 4,0 (4º andar) = 30,0m
91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 6,00 Quantidade =  4,0 (térreo) + 2,0 (4º andar) = 6,0
91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 6,00 Quantidade =  2,0 (térreo) + 4,0 (4º andar)
93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un 4,00 para cada climatizador

IT 04.10.0150 (A) SCO/RIO  Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)m 25,00 Comprimento = 4,0 (térreo) + (3,0+3,0+15,0)  (4º andar)
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IT 04.10.0153 (A) SCO/RIO  Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)m 30,20 Comprimento = 30,20m
89971 SINAPI Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 4,00 para cada climatizador
89972 SINAPI Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014un 4,00 para cada climatizador

87894 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)m² 2,40 Área de Alvenaria x 2
87799 SINAPI 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)m² 2,40 Área de Alvenaria x 2

88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa s. AF_06/2014 m² 2,40 Área de Alvenaria x 2
180579 SBC - RJ Preparo de paredes com massa acrilica m² 2,40 Área de Alvenaria x 2
88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² 2,40 Área de Alvenaria x 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 46,60 Área da pintura do guarda-corpo, portão de ferro e estrutura metálica

18462 SBC - RJ Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h 1,00
 Graute da placa de base dos pilares =Área x espessura x quantidade =  
(0,45x0,45) m² x 0,025 m x 10 = 0,05 m³

0 Pesquisa de Mercado Içamento dos climatizadores un 2,00 2 climatizadores (4º andar)
70095** SBC - RJ Instalação  do climatizador un 4,00 4 climatizadores
210023 SBC - RJ Limpeza final de obras m2 18,00 Área =(6,0 x 1,5) x2 = 24,0 m²

93203*** SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m 11,20 1,40x8 = 11,20

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

mês 1,00 meses de execução de obra 

Rio de Janeiro , 14 de agosto de 2020
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Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

52.840,27

PERÍODO R$

ACUMULADO R$

PERÍODO %

ACUMULADO %

Rio de Janeiro , 14 de agosto de 2020

4.962,86

1.851,43

100,00%

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.962,86 9,39%

100,00%

1.801,81

100,00%

17 PINTURA 1.801,81

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 883,12 1,67%

15 REVESTIMENTOS 151,86 0,29%

100,00%

883,12

7 ALVENARIA 323,46 0,61%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.851,43 3,50%

100,00%

323,46

100,00%

769,90

100,00%

6.818,82

30 DIAS

PROJETOS

12,90%

56,81%

1,46%

100,0%

TOTAL DO ORÇAMENTO

21 GERENCIAMENTO DE OBRA

100,00%

ITEM

6.818,82

VALOR EM R$ POR ITEM 
DA PLANILHA

769,901

30.020,93

SERVIÇOS PRELIMINARES2

6 SUPERESTRUTURA

COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS TIJUCA I

ENGENHARIA

ANEXO III

PERÍODO
DESCRIÇÃO

Cronograma físico-financeiro - 
Instalações dos climatizadores e 

execução da plataforma de 
manutenção

9,95%

30.020,93

100,00%

5.256,08

100,00%

3,41%

151,86

52.840,27

52.840,27

100,00%

100,00%

5.256,08



COLÉGIO PEDRO II
Campus  Engenho Novo II

UNITÁRIO PARCIAL
GERAL

1. Projetos R$ 755,39
1.1 301 Projeto Estrutural para Edificação m² 17,04 13,00R$                 221,52R$                29,79% R$ 287,51
1.2 Crea-RJ ART (Anotação de responsabilidade técnica) unid. 2,00 233,94R$               467,88R$                0,00% R$ 467,88

2. Serviços Preliminares R$ 10.505,18
2.1 Andaimes e Proteções

2.1.1 CO 04.10.0200 (/) SCO/RIO Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e desmontagem e transporte. un.mes 4 234,40R$               937,60R$                29,79% R$ 1.684,79

2.1.2 AD 14.10.0200 SCO/RIO
Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga 
(desonerado)

m2xKm 1667,2 0,18R$                    300,10R$                29,79% R$ 389,49

2.1.3 CO 04.05.0550 SCO/RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes m2 4,80 1,05R$                    5,04R$                     29,79% R$ 6,54
2.1.4 CO 04.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta. m2 83,36 8,04R$                    670,21R$                29,79% R$ 869,87
2.1.5 12085 SBC Pestanas apara-lixo em madeira para proteção externa m 6,4 287,34R$               1.838,98R$             29,79% R$ 2.386,81
2.1.6 12090 SBC Remoção/retirada de apara lixo de madeira m 6,4 65,80R$                 421,12R$                29,79% R$ 546,57

2.2 Demolições e remoções
2.2.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 m³ 1,23 52,43R$                 64,55R$                  29,79% R$ 83,78
2.2.2 22092* SBC Retirada de piso de borracha colado m² 5,40 31,14R$                 168,16R$                29,79% R$ 218,25
2.2.3 17065 SBC Transporte vertical de materiais-estiva carga e descarga m³ 1,85 118,45R$               218,69R$                29,79% R$ 283,84
2.2.4 22921 SBC Transporte horizontal de materiais com carrinho de mão m³ 1,85 123,37R$               227,78R$                29,79% R$ 295,63

2.2.5 TC 04.15.0100 SCO/RIO
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, 
exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

m³ 1,85 62,09R$                 114,63R$                29,79% R$ 148,78

2.3 Preparo do canteiro

2.3.1 AD 19.05.0450 (/) SCO/RIO
 Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura 
esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.

m² 41,80 35,25R$                 1.473,45R$             29,79% R$ 1.912,39

2.3.2 30001 SBC Escoramento perfis de madeira de lei com reaproveitamento = 6x m² 25,90 49,93R$                 1.293,19R$             29,79% R$ 1.678,43
6 Superestrutura R$ 38.775,43

6.1 ET 24.05.0180 (B) SCO/RIO
Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de 
edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com 
eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem.(desonerado)

kg 909,32 16,90R$                 15.371,96R$          29,79% R$ 19.951,27

6.2 111590 SBC Guarda Corpo Tubos de Ferro m 18,15 133,49R$               2.423,15R$             29,79% R$ 3.145,01

6.3 1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 920,16 6,34R$                    5.833,81R$             29,79% R$ 7.571,71

6.4 111700 SBC Escada marinheiro perfil 1.1/2" de aço com guarda corpo m 9,40 664,53R$               6.246,58R$             29,79% R$ 8.107,44

7 Alvenaria R$ 301,47
7.1 93199 SINAPI Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5m de comprimento. AF_03/2016 m 4,00 26,20R$                 104,80R$                29,79% R$ 136,02

7.2 87475 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

m² 1,88 67,95R$                 127,47R$                29,79% R$ 165,45

10. Instalações Elétricas R$ 1.622,77
10.1 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m 155,13 2,97R$                    460,74R$                29,79% R$ 597,99
10.2 91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m 29,79 7,76R$                    231,17R$                29,79% R$ 300,04

10.3 91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 10,00 8,14R$                    81,40R$                  29,79% R$ 105,65

10.4 91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 7,00 12,97R$                 90,79R$                  29,79% R$ 117,84

10.5 93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un 2,00 52,42R$                 104,84R$                29,79% R$ 136,07
10.6 22391** SBC Remoção de pontos de instalação elétrica un 2,00 49,80R$                 99,60R$                  29,79% R$ 129,27
10.7 *** Composição Própria Instalação de Ventilador de Parede un 2,00 90,88R$                 181,76R$                29,79% R$ 235,91

12. Instalações Hidráulicas e Sanitárias R$ 707,79

TOTAL
VALORES

QUANTID.

Planilha de Orçamento Sintético - Desonerado            
Instalações dos climatizadores e execução da plataforma 

de manutenção
ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇO UNID. BDI



IT 04.10.0150 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 42,00 6,25R$                    262,36R$                29,79% R$ 340,52

IT 04.10.0153 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 18,00 7,19R$                    129,42R$                29,79% R$ 167,97

89971 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 2,00 37,00R$                 74,00R$                  29,79% R$ 96,04

89972 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 2,00 39,78R$                 79,56R$                  29,79% R$ 103,26

15. Revestimento R$ 296,62

87894 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 

m² 4,69 5,80R$                    27,19R$                  29,79% R$ 35,29

87799 SINAPI
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 

m² 4,69 42,95R$                 201,35R$                29,79% R$ 261,33

17 Pintura R$ 3.301,49

17.1 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 54,21 28,01R$                 1.518,34R$             29,79% R$ 1.970,65

17.2 88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa s. AF_06/2014 m² 65,15 2,88R$                    187,62R$                29,79% R$ 243,51
17.3 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² 65,15 12,86R$                 837,76R$                29,79% R$ 1.087,33

18 Serviços Complementares  R$ 7.292,91
18.1 210023 SBC Limpeza final de obra m² 17,04 38,35R$                 653,42R$                29,79% R$ 848,08
18.2 18462 SBC Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h 8,80 97,44R$                 857,50R$                29,79% R$ 1.112,95
18.3 17404 SBC Içamento vertical de equipamentos até 1,2t H=12,8m un 2,00 1.608,26R$            3.216,53R$             29,79% R$ 4.174,73
18.4 70095**** SBC Instalação  do climatizador un 2,00 90,88R$                 181,76R$                29,79% R$ 235,91
18.5 93203***** SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m 11,20 13,55R$                 151,76R$                29,79% R$ 196,97
18.6 170487****** SBC Piso borracha placa 50x50 botao preto 3,5mm m² 5,40 103,34R$               558,04R$                29,79% R$ 724,27

21 Gerenciamento de Obras  R$ 5.256,08

21.1 Composição Própria Administração Local (Composta por engenheiro e encarregado) mês 1 4.049,68R$            4.049,68R$             29,79% R$ 5.256,08

R$ 68.815,13

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2020

* Item utilizado para a retirada das placas emborrachadas existentes nas paredes
** Para a retirada de ventiladores existentes na quadra 
***Para composição do item foi utilizado como referência a mão de obra do item AP 09.35.0050 (/) do SCO
****Para composição do item foi utilizado como referência o item 70095 do SBC.
*****Item utilizado para a vedação do cllimatizador evaporativo com poliuretano (espuma expansiva), entre o equipamento e a parede, quando o mesmo estiver encaixado no vão.
****** Item utilizado para a instalação de placas emborrachadas nas paredes

12.3

O PROPONENTE DEVERÁ VISTORIAR O LOCAL E EFETUAR SEU PRÓPRIO  LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E PREÇOS.

12.4

12.1

TOTAL 

15.1

15.2

12.2

OS MATERIAIS EMPREGADOS SERÃO DE QUALIDADE SIMILAR (OU  SUPERIOR) A : FABRIMAR, TIGRE, PIRELLI, SUVINIL , GE, SIEMENS E LAFONTE.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PREÇOS ORIENTATIVOS.    

PREÇOS COM BASE NAS PLANILHAS SINAPI (DATA BASE 06/2020), SBC-RJ (DATA BASE 07/2020) E SCO (DATA BASE 07/2020).



COLÉGIO PEDRO II

Campus  Engenho Novo II

Item Cod. Ref. Serviços Unid. Coeficiente Valor Unitário Valor Total

GERAL

1 PROJETOS
1.1 301 SBC Projeto Estrutural para Edificações m² R$ 13,00

4260 Projeto estrutural para edificação m² 1 R$ 13,00 R$ 13,00
1.2 Crea-RJ ART do Projeto Executivo passarela UNID. R$ 233,94
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Andaimes e Proteções

2.1.1 CO 04.10.0200 (/) SCO/RIO Aluguel de andaime tubular, para altura de até 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e desmontagem e transporte. un.mes R$ 234,40

IEQ011550 SCO/RIO Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similar dia 350,00 R$ 0,50 R$ 175,00

REQ901450 SCO/RIO Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor 
diesel de 162CV. Custo horario produtivo.(desonerado)

h 0,50 R$ 108,45 R$ 54,23

REQ901550 SCO/RIO Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor 
desligado).(desonerado)

h 0,25 R$ 20,66 R$ 5,17

2.1.2 AD 14.10.0200 SCO/RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo 
de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)

m²xkm R$ 0,18

88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,0043 R$ 20,11 R$ 0,08

EVE000050 SCO/RIO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas % 1 R$ 0,00 R$ 0,00

REQ901350 SCO/RIO 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)

h 0,00114 R$ 82,69 R$ 0,09

2.1.3 CO 04.05.0550 SCO/RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 
05.15.0300).(desonerado)

m² R$ 1,05

MAT096600 SCO/RIO Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros m 0,15 R$ 7,00 R$ 1,05
2.1.4 CO 04.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) m² R$ 8,04

88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,4 R$ 20,11 R$ 8,04

EVE000050 SCO/RIO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas % 1 R$ 0,00 R$ 0,00

2.1.5 12085 SBC Pestanas apara-lixo em madeira para proteção externa m R$ 287,34
1272 SBC Viga madeira de lei 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3) m 2,86 R$ 17,84 R$ 51,02
1420 SBC Prego ferro galvanizado 17x21 (305 un/kg) KG 0,18 R$ 11,09 R$ 1,99
6473 SBC Chapa de compensado resinado fenolico 13mm 2,20x1.10m(2,42m2) M2 3,16 R$ 36,14 R$ 114,20

88262 SINAPI Carpinteiro de formas H 2,474 R$ 25,11 R$ 62,12
88239 SINAPI Ajudante de carpinteiro H 2,732 R$ 21,23 R$ 58,00

-- LEIS SOCIAIS (116.52%)
2.1.6 12090 SBC Remoção/retirada de apara lixo de madeira m R$ 65,80

88262 SINAPI Carpinteiro de formas H 1,134 R$ 25,11 R$ 28,47
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 1,856 R$ 20,11 R$ 37,32

-- LEIS SOCIAIS (116.52%)
2.2 Demolições e Remoções

2.2.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 m³ R$ 52,43
88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,225 R$ 25,27 R$ 5,68
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 2,3248 R$ 20,11 R$ 46,75

2.2.2 22092* SBC Retirada de piso de borracha colado m² R$ 31,14
88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,412 R$ 25,27 R$ 10,41
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 1,031 R$ 20,11 R$ 20,73

-- Leis sociais (116.09%) 0 R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.3 17065 SBC Transporte vertical de materiais-estiva carga e descarga m³ R$ 118,45

004125 SBC Carrinho de mão com caçamba extraforte 65 litros cinza Unid. 0,01 R$ 194,90 R$ 1,94
88316 SINAPI Servente (desonerado) h 5,794 R$ 20,11 R$ 116,51

-- Leis sociais (116.09%) 0 R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.4 22921 SBC Transporte horizontal de materiais com carrinho de mão m³ R$ 123,37

004125 SBC Carrinho de mão com caçamba extraforte 65 litros cinza Unid. 0,25 R$ 194,90 R$ 48,73
88316 SINAPI Servente (desonerado) h 3,712 R$ 20,11 R$ 74,65

Leis sociais (116.09%)

2.2.5 TC 04.15.0100 SCO/RIO Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de 
disposicao final.(desonerado)

m³ R$ 62,09

IEQ003150 SCO/RIO Cacamba de aco com 5m3, para retirada de entulho, inclusive transporte e descarga, aluguel un 0,2 R$ 230,00 R$ 46,00
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,8 R$ 20,11 R$ 16,08

EVE000050 SCO/RIO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas % 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Composição Analítica - desonerado

1 de 5



COLÉGIO PEDRO II

Campus  Engenho Novo II

Item Cod. Ref. Serviços Unid. Coeficiente Valor Unitário Valor Total

Composição Analítica - desonerado

2.3 Preparo do canteiro

2.3.1 AD 19.05.0450 SCO/RIO Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na 
face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.

m² R$ 35,25

MAT030400 SCO/RIO Chapa de aco galvanizado, no 26 (0,50mm) kg 1,782 R$ 6,85 R$ 12,20
MAT096800 SCO/RIO Peca de madeira serrada, secao (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II m 0,8 R$ 4,07 R$ 3,25
MAT112150 SCO/RIO Prego com cabeca, de (18x30) kg 0,05 R$ 5,86 R$ 0,29
MAT112350 SCO/RIO Prego galvanizado, com cabeca, de (17x27), para fixacao de telhas Onduline ou similar un 3 R$ 0,30 R$ 0,90
MAT136650 SCO/RIO Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou similar lata 0,01 R$ 430,97 R$ 4,30

88262 SINAPI Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) h 0,2 R$ 25,11 R$ 5,02
88310 SINAPI Pintor - servico completo de pintura, desde o assentamento ate as demaos de acabamento (desonerado) h 0,2 R$ 26,36 R$ 5,27
88316 SINAPI Servente (desonerado) h 0,2 R$ 20,11 R$ 4,02

EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas %
2.3.2 30001 SBC Escoramento perfis de madeira de lei com reaproveitamento = 6x m² R$ 49,93

1260 SBC Viga madeira bruta saligna 5x22,1x5,79m MADVEI M 0,833 R$ 31,20 R$ 25,98
1350 SBC Pontalete 7,5x7,5cm (3x3") Perna/Barrote/Estronca M 1,81 R$ 4,08 R$ 7,38
1450 SBC Prego ferro galvanizado 16x24 (285 un/kg) kg 0,086 R$ 11,81 R$ 1,01

88262 SINAPI Carpinteiro de formas H 0,227 R$ 25,11 R$ 5,69
88316 SINAPI Servente (desonerado) H 0,491 R$ 20,11 R$ 9,87

 LEIS SOCIAIS (116.52%)
6 SUPERESTRUTURA

6.1 ET 24.05.0180 (B) SCO/RIO
Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificacoes existentes 
(pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. 
Fornecimento e montagem.(desonerado)

KG R$ 16,90

MAT000050 SCO/RIO Acetileno, em garrafas de 9Kg Kg 0,01 R$ 30,26 R$ 0,30
MAT028050 SCO/RIO Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (2"x3/8") Kg 0,27 R$ 4,29 R$ 1,16
MAT030450 SCO/RIO Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2" Kg 0,33 R$ 5,60 R$ 1,85
MAT050700 SCO/RIO Eletrodo com diametro de 5mm (3/16"), E-7018-6 G Kg 0,025 R$ 18,00 R$ 0,45
MAT091600 SCO/RIO Oxigenio, em garrafas de 9,3m3 m3 0,05 R$ 7,00 R$ 0,35
MAT095450 SCO/RIO Perfil "H" de aco carbono, padrao americano, de (6"x6") Kg 0,4 R$ 5,65 R$ 2,26
MOD901800 SCO/RIO Montador A - montagem de estruturas metalicas (desonerado) h 0,2 R$ 18,84 R$ 3,77
MOD901850 SCO/RIO Montador B - montagem de estruturas metalicas de menor categoria (desonerado) h 0,2 R$ 16,34 R$ 3,27

88316 SINAPI Servente (desonerado) h 0,1 R$ 20,11 R$ 2,01

EVE000050 SCO/RIO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas % 1 R$ 0,00 R$ 0,00

EVE000800 SCO/RIO Perda em perfil de aco carbono tipo "H", de 6"x6" - 5% - equivalente ao elementar MAT095450 Kg 0,05 R$ 5,65 R$ 0,28

RSE906600 SCO/RIO Repintura interna ou externa sobre ferro, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferroloide ou similar e outra de tinta alquidica esmaltada Condor ou 
similar.(desonerado)

m2 0,05 R$ 14,62 R$ 0,73

REQ906200 SCO/RIO Retificador de solda, eletrico, de 430A. Custo horario corrido.(desonerado) h 0,025 R$ 17,02 R$ 0,43

REQ907301 SCO/RIO Talha Guincho manual de 10Kg, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de icamento de 1500Kg e de tracao de 1800Kg, cabo de aco com 
curso ilimitado, alavanca, gancho e carretel. Custo horario corrido.(desonerado)

h 0,5 R$ 0,10 R$ 0,05

6.2 111590 SBC Guarda Corpo Tubos de Ferro m R$ 133,49

50 SBC Cimento Portlando CP III 32RS NBR 11578 (quilo) kg 1,20 R$ 0,35 R$ 0,42
100 SBC Areia grossa lavada m³ 0,003 R$ 71,25 R$ 0,21

3119 SBC Perfil "L" abas iguais 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) kg 4,57 R$ 5,92 R$ 27,05
7065 SBC Prefabricação/usinagem/corte/dobra chapa galvanizada kg 4,57 R$ 5,18 R$ 23,67

30756 SBC Tubo aco galvanizado DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m) m 1,10 R$ 60,96 R$ 67,06
88315 SINAPI Serralheiro com encargos complementares h 0,33 R$ 25,15 R$ 8,30
88251 SINAPI Auxiliar de serralheiro com encargos complementares h 0,33 R$ 20,52 R$ 6,78

LEIS SOCIAIS (116.52%) h 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.3 1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg R$ 6,34

1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 1,0000 R$ 6,34 R$ 6,34

6.4 111700 SBC Escada marinheiro perfil 1.1/2" de aço com guarda corpo m R$ 664,53

50 SBC  CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) kg 1,2000 R$ 0,35 R$ 0,42
100 SBC  AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030 R$ 71,25 R$ 0,21

71384 SBC  ESCADA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA-CORPO m 1,1000 R$ 586,00 R$ 644,60
88315 SINAPI Serralheiro com encargos complementares h 0,4230 R$ 25,15 R$ 10,63
88251 SINAPI Auxiliar de serralheiro com encargos complementares h 0,4230 R$ 20,52 R$ 8,67

LEIS SOCIAIS (116.52%) R$ 0,00
7 ALVENARIA

7.1 93199 SINAPI Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5m de comprimento. AF_03/2016 m R$ 26,202 de 5
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660 SINAPI Canaleta de concreto 19 X 19 X 19 CM (classe C - NBR 6136) Unid. 5,34 R$ 1,66 R$ 8,86

87294 SINAPI Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia úmida) para emboço/massaúnica/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 
600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019 R$ 360,80 R$ 0,68

88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,253 R$ 25,27 R$ 6,39
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,126 R$ 20,11 R$ 2,53
90279 SINAPI Graute FGK=20 MPA; traço 1:0,04:1,6:1,9 (Cimento/cal/areia grossa/brita 0) - Preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_02/2015 m³ 0,014 R$ 307,61 R$ 4,30
92792 SINAPI Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, esxceto lajes. AF_12/2015 kg 0,49 R$ 7,03 R$ 3,44

7.2 87475 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa 
de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

m² R$ 67,95

34548 SINAPI Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio  d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 17,5* cm m 0,785 R$ 3,91 R$ 3,06
37395 SINAPI Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) cento 0,0189 R$ 35,64 R$ 0,67
37594 SINAPI Bloco ceramico de vedacao com furos na vertical, 19 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa (nbr 15270) Unid. 13,35 R$ 1,80 R$ 24,03

87292 SINAPI Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com 
betoneira 400 l. Af_08/2019

m³ 0,0138 R$ 379,20 R$ 5,23

88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,99 R$ 25,27 R$ 25,01
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,495 R$ 20,11 R$ 9,95

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m R$ 2,97

1014 SINAPI Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2 m 1,19 R$ 1,33 R$ 1,58
21127 SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m un. 0,01 R$ 4,72 R$ 0,04
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,03 R$ 19,95 R$ 0,59
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,03 R$ 25,49 R$ 0,76

10.2 91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m R$ 7,76
2674 SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 1,02 R$ 3,07 R$ 3,12

43132 SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,00 R$ 13,90 R$ 0,02
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,10 R$ 19,95 R$ 2,03
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,10 R$ 25,49 R$ 2,59

10.3 91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un R$ 8,14
1891 SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un. 1,00 R$ 0,92 R$ 0,92

88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,16 R$ 19,95 R$ 3,17
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,16 R$ 25,49 R$ 4,05

10.4 91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un R$ 12,97
1879 SINAPI Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un. 1,00 R$ 2,12 R$ 2,12

88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,24 R$ 19,95 R$ 4,76
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,24 R$ 25,49 R$ 6,09

10.5 93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un R$ 52,42
1571 SINAPI Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 un. 2,00 R$ 0,84 R$ 1,68

34616 SINAPI Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a un. 1,00 R$ 44,70 R$ 44,70
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,13 R$ 19,95 R$ 2,65
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,13 R$ 25,49 R$ 3,39

10.6 22391 SBC Remoção de pontos de instalação elétrica un R$ 49,80
88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 0,83 R$ 25,49 R$ 21,02
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,44 R$ 19,95 R$ 28,78

LEIS SOCIAIS (116.52%) R$ 0,00
10.7 Composição Própria** Instalação de Ventilador de Parede un R$ 90,88

88264 SINAPI Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (desonerado) h 2 R$ 25,49 R$ 50,98
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 2 R$ 19,95 R$ 39,90

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12.1 IT 04.10.0150 (A) SCO/RIO  Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m R$ 6,25

MAT002150 SCO/RIO Adesivo plastico para PVC: 75gr un 0,12 R$ 2,94 R$ 0,35
MAT073850 SCO/RIO Joelho de PVC rigido marrom, 90o, soldavel, de 20mm um 0,33 R$ 0,30 R$ 0,10
MAT146950 SCO/RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, diametro nominal de 20mm m 1,10 R$ 1,67 R$ 1,84

88248 SINAPI Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,10 R$ 19,46 R$ 1,95
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,10 R$ 20,11 R$ 2,01

12.2 IT 04.10.0153 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m R$ 7,19

MAT002150 SCO/RIO Adesivo plastico para PVC: 75gr un 0,13 R$ 2,94 R$ 0,38
MAT073900 SCO/RIO Joelho de PVC rigido marrom, 90o, soldavel, de 25mm un 0,33 R$ 0,37 R$ 0,12
MAT147000 SCO/RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, diametro nominal de 25mm m 1,10 R$ 1,76 R$ 1,94

88248 SINAPI Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,12 R$ 19,46 R$ 2,34
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,12 R$ 20,11 R$ 2,41
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12.3 89971 SINAPI Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un R$ 37,00
89352 SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 un 1,00 R$ 27,24 R$ 27,24

89376 SINAPI Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 2,00 R$ 4,88 R$ 9,76

12.4 89972 SINAPI Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un R$ 39,78
89353 SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 un 1,00 R$ 28,24 R$ 28,24

89383 SINAPI Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un 2,00 R$ 5,77 R$ 11,54

15 REVESTIMENTO

15.1 87894 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 

m2 R$ 5,80

87313 SINAPI Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400L. AF_08/2019 m³ 0,0042 R$ 341,22 R$ 1,43

88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,124 R$ 25,27 R$ 3,13
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,062 R$ 20,11 R$ 1,24

15.2 87799 SINAPI 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 

m² R$ 42,95

37411 SINAPI Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 MM, malha 25 X 25 mm m² 0,1581 R$ 11,04 R$ 1,74

87369 SINAPI Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. 
AF_08/2019

m³ 0,0393 R$ 494,90 R$ 19,44

88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,48 R$ 25,27 R$ 12,12
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,48 R$ 20,11 R$ 9,65

17 PINTURA

17.1 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 R$ 28,01

MAT080300 SCO/RIO Lixa d'agua no 100 un 0,5 R$ 0,86 R$ 0,43
MAT125700 SCO/RIO Solupan tecnico (limpeza industrial) em saco de 25Kg Kg 0,025 R$ 14,11 R$ 0,35
MAT137000 SCO/RIO Tinta Lagoline 039/3028, International ou similar gl 0,07 R$ 89,38 R$ 6,25
MAT138450 SCO/RIO Tinta - Zarcao secagem rapida, 078/0033, International ou similar gl 0,05 R$ 57,70 R$ 2,88

88310 SINAPI Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento ate as demaos de acabamento (desonerado) h 0,55 R$ 26,36 R$ 14,49
88316 SINAPI Servente (desonerado) h 0,18 R$ 20,11 R$ 3,61

EVE000050 SCO/RIO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas % 1 R$ 0,00 R$ 0,00

17.2 88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas AF_06/2014 m2 R$ 2,88
6085 SINAPI Selador acrilico paredes internas/externas l 0,16 R$ 7,39 R$ 1,18

88310 SINAPI Pintor com encargos complementares h 0,054 R$ 26,36 R$ 1,42
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,014 R$ 20,11 R$ 0,28

17.3 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² R$ 12,86
7356 SINAPI Tinta acrilica premium, cor branco fosco L 0,33 R$ 19,89 R$ 6,56

88310 SINAPI Pintor com encargos complementares h 0,187 R$ 26,36 R$ 4,92
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,069 R$ 20,11 R$ 1,38

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 210023 SBC  Limpeza final de obra m²  R$ 38,35
1500 SBC Estopa comum embalagem 200 gramas Unid. 0,09 R$ 6,89 R$ 0,62
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 1,876 R$ 20,11 R$ 37,73

LEIS SOCIAIS (120.30%)
18.2 18462 SBC Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h R$ 97,44

30442 SBC - RJ Empilhadeira hyster XL2 4 Tn TR.=4,35m 82CV h 1,00 R$ 67,18 R$ 67,18
88297 SINAPI Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares h 1,06 R$ 28,47 R$ 30,26

 LEIS SOCIAIS (116.52%)
18.3 17404 SBC Içamento manual vertical de equipamentos até 1,2t H=12,8m un R$ 1.608,26

7245 SBC Corda de sisal 10mm (140 m) un 1,00 R$ 294,90 R$ 294,90
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 65,3090 R$ 20,11 R$ 1.313,36

 LEIS SOCIAIS (116.52%)
18.4 70095** SBC Instalação  do climatizador un R$ 90,88

88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares h 2,00 R$ 25,49 R$ 50,98
88247 SINAPI Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 2,00 R$ 19,95 R$ 39,90

 LEIS SOCIAIS (116.52%)
18.5 93203 SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m R$ 13,55

38124 SINAPI Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500 ML Unid. 0,41 R$ 27,52 R$ 11,33
88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 0,09 R$ 25,27 R$ 2,22
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18.6 170487****** SBC Piso borracha placa 50x50 botao preto 3,5mm m R$ 103,34
575 Piso borracha placa 50x50 botao preto 3,5mm M² 1,050 R$ 38,80 R$ 40,74

2230 Cola acrilica weber (3,6KG) GL 0,350 R$ 109,87 R$ 38,45
88256 SINAPI Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares H 0,478 R$ 26,57 R$ 12,70
88243 SINAPI Ajudante especializado com encargos complementares H 0,478 R$ 23,97 R$ 11,45

 LEIS SOCIAIS (116.52%)
21 GERENCIAMENTO DE OBRA

21.1 Composição Própria Administração Local mês R$ 4.049,68
90777 SINAPI Engenheiro Júnior com encargos complementares h 8 R$ 81,17 R$ 649,36
90776 SINAPI Encarregado geral com encargos complementares h 105,6 R$ 32,20 R$ 3.400,32

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2020
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COLÉGIO PEDRO II
Campus Engenho Novo II

GERAL
1. Projetos

1.1 4260 Projeto Estrutural para Edificação m² 17,04
1.2 Crea-RJ ART (Anotação de responsabilidade técnica) UNID. 2,00

2. Serviços Preliminares 
2.1 Andaimes e Proteções

2.1.1 CO 04.10.0200 (/) SCO/RIO Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e desmontagem e transporte. un.mes 4,00

2.1.2 AD 14.10.0200 SCO/RIO
Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga 
(desonerado)

m2xKm 1667,2

2.1.3 CO 04.05.0550 SCO/RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes m2 4,80
2.1.4 CO 04.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta. m2 83,36
2.1.5 12085 SBC Pestanas apara-lixo em madeira para proteção externa m 6,4
2.1.6 12090 SBC Remoção/retirada de apara lixo de madeira m 6,4

2.2 Demoliçoes e Remoções

2.2.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 m³ 1,23

2.2.2 22092* SBC Retirada de piso de borracha colado m² 5,40

2.2.3 17065 SBC Transporte vertical de materiais-estiva carga e descarga m³ 1,85

2.2.4 004125 SBC Carrinho de mão com caçamba extraforte 65 litros cinza Unid. 1,85

2.2.5 TC 04.15.0100 SCO/RIO
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive 
tarifa de disposicao final.(desonerado)

m³ 1,85

2.3 Preparo do Canteiro

2.3.1 AD 19.05.0450 (/) SCO/RIO  Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura 
esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.

m² 41,80

2.3.2 30001 SBC Escoramento perfis de madeira de lei com reaproveitamento = 6x m² 25,90
6 Superestrutura

6.1 ET 24.05.0180 (B) SCO/RIO
Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de 
edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com 
eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem.(desonerado)

kg 909,32

6.2 99839 SINAPI Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado 
por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_P

m 18,15

6.3 1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 920,16

6.4 111700 SBC Escada marinheiro perfil 1.1/2" de aço com guarda corpo m 9,40
7 Alvenaria

7.1 93199 SINAPI Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5m de comprimento. AF_03/2016 m 4,00

7.2 87475 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² 
sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

m² 1,88

10 Instalações Elétricas

10.1 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m 155,13

10.2 91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m 29,79

10.3 91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 10,00

10.4 91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 7,00

10.5 93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un 2,00

Pilares (I 150X13): 15,11 m*13kg/m + Vigas (I 150X13): 32,76m*13kg/m + Vigas Inter (u de 
4"): 6,10m*8,04kg/m + Diagonais (L 2" X 1/4): 41,06m*4,74kg/m +5% para ligações

54kg/m2 * 17,04 m² de chapa xadrez
9,40 m de altura de escada de marinheiro

Comprimento total de guarda corpo na plataforma de manutenção

3,20 m para cada região onde haverá demolição de alvenaria

2 aberturas de 1,80m x 1,80m x 0,19m de espessura

 (Volume de demolição de alvenaria 2x (1,8mx1,8mx0,19m) + volume do emborrachado 
(5,40m²*0,035m)) x fator de empolamento de 1,3 
 (Volume de demolição de alvenaria 2x (1,8mx1,8mx0,19m) + volume do emborrachado 
(5,40m²*0,035m)) x fator de empolamento de 1,3 
 (Volume de demolição de alvenaria 2x (1,8mx1,8mx0,19m) + volume do emborrachado 
(5,40m²*0,035m)) x fator de empolamento de 1,3 

Comprimento dos vãos a serem abertos: 1,8m*2 * altura do emborrachado da parede: 1,5m

 1 Art para o projeto estrutural e 1 para a execução do serviço 

Comprimento de tapume para isolar a área de trabalho (15 m + 2m + 2m)x2,2m de altura

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇO UNID.

10,42m de altura x 2m de largura x 4 andaimes 

 Área da plataforma = 17,04 m² 

4 unidade de andaime x 1 mês

10,42m de altura x 2m de largura x 4 andaimes x 20 km de ida e volta do caminhão

Memória de Cálculo de Quantidades

OBSERVAÇÕESQUANTID.

3,20 m para cada região onde haverá demolição de alvenaria

 Área de parede a ser escorada (3,7 m x 3,5m x 2 paredes) 

(Comprimento do vão: 1,4 m + avanço da verga para cada lado: 0,3m* 2 lados) * 2 vãos

(Área do vão aberto (1,8m*1,8m)- área do vão de instalação dos climatizadores 
(1,4m*1,4m)- área de contraverga 0,19m*1,8m)*2 vãos

 Comprimento total de fios a serem instalados (5,91 m+5,98m +5,91m)*4 
fios+(8,63m+0,84m+1,52m+1m)*7fios 
Comprimento total de eletroduto 5,98m+8,63m+0,84m+1,52m+5,91m*2+1m

1 luva a cada 3 metros= 29,79m/3m = 9,93 luvas => arredondando = 10 luvas

 Quantidade estimada de curvas a serem usadas 

 1 disjuntor para cada climatizador => total de 2 disjuntores 



10.6 22391* SBC Remoção de pontos de instalação elétrica un 2,00

10.7 Composição 
Própria**

Instalação de Ventilador de Parede un 2,00

12 Instalações Hidráulicas e Sanitárias

12.1 IT 04.10.0150 (A) SCO/RIO  Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de 
rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 42,00

12.2 IT 04.10.0153 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de 
rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 18,00

12.3 89971 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 2,00

12.4 89972 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 2,00

15 Revestimento

15.1 87894 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)

m² 4,69

15.2 87799 SINAPI
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)

m² 4,69

17 Pintura

17.1 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 54,21

17.2 88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa s. AF_06/2014 m² 65,15

17.3 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² 65,15
18 Serviços Complementares

18.1 210023 SBC Limpeza final de obra m² 17,04
18.2 18462 SBC Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h 8,8
18.3 17404 SBC Içamento vertical de equipamentos até 1,2t H=12,8m un 2,00

18.4 70095**** SBC Instalação  do climatizador un 2,00

18.5 93203***** SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m 11,20

18.6 170487****** SBC Piso borracha placa 50x50 botao preto 3,5mm m² 5,40

21 Gerenciamento de Obras  

21.1
Composição 

Própria
Administração Local (Composta por engenheiro e encarregado) mês 1

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2020

 Considerando o tempo total do serviço, estimado com base na produtividade 

Área de plataforma

 área de peças da escada de marinheiro a ser pintada 

Para a remoção de 2 ventiladores

Para a instalação dos 2 ventiladores retirados

 Comprimento total de tubo de entrada de água nos climatizados 

 Comprimento total de tubo para dreno, ladrão e saída de água encaminhado até as grelhas 
existentes no térreo 

1 kit para cada climatizador

1 dia de trabalho

 2 climatizadores para serem içados 

 2 climatizadores para serem instalados 

Perímetro do vão de instalação de cada climatizador: 1,4m*4 * número de vãos: 2 vãos

Comprimento dos vãos que foram abertos: 1,8m*2 * altura do emborrachado da parede: 
1,5m

1 kit para cada climatizador

 Parte interna dos vãos de instalação dos climatizadores: 0,19m*1,4m*4 laterais*2 vãos + 
área de instalação de novos blocos e contraverga (apenas parte voltada para fachada): 
(1,8m*1,8m-1,4m*1,4m)*2 vãos 

 Parte interna dos vãos de instalação dos climatizadores: 0,19m*1,4m*4 laterais*2 vãos + 
área de instalação de novos blocos e contraverga (apenas parte voltada para fachada): 
(1,8m*1,8m-1,4m*1,4m)*2 vãos 

 Guarda Corpo: 6,26 m² + escada de marinheiro: 1,83m² + (Pilares (I 150X13): 10,52 m² + 
Vigas (I 150X13): 22,80 m²+ Vigas Inter (u de 4"): 2,22m²+ Diagonais (L 2" X 1/4): 
8,38m²)*1,05 (5% pelas ligações) 
Área total dos vãos abaixo da viga de concreto e dos pilares metálicos:(6,73m+6,54m) de 
comprimento*3,5m de altura*2 faces( da fachada e da quadra) - áreas do vãos de fixação 
dos climatizadores: 1,40m*1,40m*2vãos*2 faces - área de emborrachado fixado na parede: 
6,73m*1,5m+6,54m*1,5m



ETAPA:

PROJETO BÁSICO

PRANCHA:

1 - Todas as dimensões estão em metro.
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Data: Julho 2020
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Colégio Pedro II - CAMPUS ENGENHO NOVO II
Colégio   Pedro   II
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Arq.:

2 - Conferir todas as dimensões no local.

TÍTULO:

Detalhe da instalação dos climatizadores e plataforma de manutenção
- CAMPUS ENGENHO NOVO II

Rua Barão de Bom Retiro, 726, Parte II - Engenho Novo  - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

A.C

A.C A.CA.C A.C A.CA.C A.CA.C

Janela fixa

Pintura PVA acrílica
na cor salmão

Janela de correr h=1.18
de estrutura metálica

Estrutura metálica
pintada na cor Branca

Telha galvanizada

Condensadora do Split

Repiradouro h= 3,44m
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Total

TOTAL R$ 68.815,13

PERÍODO R$

ACUMULADO R$

PERÍODO %

ACUMULADO %

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2020

100,00%

100,00%

100,00%

PERÍODO

R$ 707,79

100,00%

R$ 3.301,49

100,00%

R$ 755,39

100,00%

R$ 38.775,43

R$ 10.505,18

100,00%

100,00%

R$ 1.622,77

R$ 5.256,08

R$ 68.815,13

R$ 68.815,13

100,00%

R$ 7.292,91

100,00%

R$ 296,62

100,00%

21 Gerenciamento de Obras R$ 5.256,08

R$ 707,79

Revestimento R$ 296,62

7,64%

R$ 10.505,18

VALOR EM R$ POR ITEM DA 
PLANILHA

100,00%

56,35%

1 R$ 755,39Projetos 1,10%

2.

R$ 38.775,43

Cronograma físico-financeiro - Instalações dos 
climatizadores e execução da plataforma de 

manutenção

COLÉGIO PEDRO II
Campus Engenho Novo II

ITEM DESCRIÇÃO

15,27%Serviços Preliminares 

30 DIAS

7 Alvenaria R$ 301,47 0,44%

6 Superestrutura

100,00%

R$ 301,47

17 Pintura R$ 3.301,49

10. Instalações Elétricas R$ 1.622,77

12. Instalações Hidráulicas e Sanitárias

18 Serviços Complementares R$ 7.292,91

2,36%

1,03%

0,43%

4,80%

10,60%

15. 



 

       

COLÉGIO PEDRO II 

 

 

Fundado em 2 de dezembro de 1837 

 

 

 

ANEXO XII 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO 

 

1 .     ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                                                             AC           4,0% 

2 .     IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO                               T              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. 

 

 



DECLARAÇÃO SINAPI 

 

Eu, Daniely Camargos Lucarelli, autora da planilha orçamentária referente à contratação 

de empresa especializada para a instalação de climatizadores e de plataforma de 

manutenção no Campus Engenho Novo II, declaro que os quantitativos e os custos na 

planilha estão compatíveis com os quantitativos do Levantamento e os custos da tabela 

SINAPI do mês de junho de 2020. Os valores referentes ao BDI estão explicitados na 

planilha orçamentária. 

 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020 

 



 

DECLARAÇÃO SINAPI 
 

Eu, Allan Lopes de Paula, autor da planilha orçamentária referente à contratação de 
empresa especializada para a instalação de climatizadores e de plataforma de manutenção 
no Campus Tijuca I, declaro que os quantitativos e os custos na planilha estão compatíveis 
com os quantitativos do levantamento e os custos da tabela SINAPI do mês de junho de 
2020. Os valores referentes ao BDI estão explicitados na planilha orçamentária. 
 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020 
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1
 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 
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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. 

3.1.2. Constituição e 

registro de SESMT
2
, com 

base no quadro II da NR 

4, da Portaria 3.214/78 

 

 

NR 4. Quando se enquadrarem e, quando não 

se enquadrarem, indicação de 

profissional que ficará responsável 

pelas políticas de SST junto ao 

Colégio. 

 

3.1.3. Análise Preliminar 

de Risco
3
 

 

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 

3
 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. 
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trabalhador para 

cumprimento da NR 05.
4
 

 

3.1.5. Documento base 

do Programa de 

Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA
5
 

 

 

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 – 

PCMAT
6
  

 

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 

EPI
7
 

NR 6 A ficha deverá estar assinada pelo 

empregado e deverá constar o CA
8
 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. 

5
 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 1
10

. 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 

treinamentos
11

 realizados, inclusive em 

SEP
12

 para os trabalhadores que 

trabalharem em alta tensão
13

;  

Item 10.7.2, NR 10. 

 Resultados dos testes de isolação elétrica 

realizados em equipamentos de proteção 

individual e coletiva;  

 

Item 10.2.4, NR 10. 

Procedimento de trabalho Item 10.11.1, NR 10 

                                                           
11

 Durante a execução dos serviços poderão ser cobrados os certificados dos treinamentos periódicos 
12

 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. 
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Plano de emergência
14

 

 

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 SI
15

  

 

NR 10 

 

 

5.3.Dos trabalhos realizados em espaço confinado
16

 

 

 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. 
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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 

confinado
18

; 

 

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 confinado
19

 

 

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 

de risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de 

trabalho a ser desenvolvido. 

 

Item 33.3.3, p, NR 33. 

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 
18

 Inclusive procedimentos de supervisão dos trabalhos no exterior e no interior dos espaços confinados;  
19

 Trabalhadores autorizados, Vigias e Supervisores de Entrada. 
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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 utilizados
20

 

 

NBR 14725 - ABNT 

Procedimento de emergência 

 

Decreto n° 5.098 / 

2004, Resoluções 

CONAMA e demais 

legislações ambientais 

aplicáveis. 

Procedimento para descarte dos resíduos 

químicos 

 

Decreto n° 5.098 / 

2004, Resoluções 

CONAMA e demais 

legislações ambientais 

aplicáveis. 

 

 

5.5.Atividades da indústria da construção
21

 

 

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 - PCMAT
22

. 

Item 18.3, NR 18, 

Ministério do Trabalho e 

Emprego 

Quando houver na obra 20 

ou mais trabalhadores. 

Deverá ser composto de 

todos os documentos 

previstos no item 18.3.4, 

NR 18 

Comprovação de 

treinamento para o serviço 

Item 18.28.1, NR 18, 

Ministério do Trabalho e 

Antes do início da obra 

deve ser apresentado os 

                                                           
20

 Ficha de Controle de Produtos Químicos 
21

 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. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.098-2004?OpenDocument
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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. 

 

Constituição de CIPA Item 18, 35, NR 18 e NR 

5. 

De acordo com as 

especificações do item 

18.35, NR 18. 

 

Anotação de 

Responsabilidade técnica
23

 

 Em todos os casos 

exigidos pela NR 18 ou 

outra fonte normativa. 

 

Manual do proprietário ou 

de instruções de uso 

emitido pelo fabricante e 

manual de manutenção, 

montagem e desmontagem 

dos equipamentos 

utilizados 

 

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 Contratadas
24

.  

 

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/8659-

gest%C3%A3o-de-contratadas.html  

http://www.cp2.g12.br/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/8659-gest%C3%A3o-de-contratadas.html
http://www.cp2.g12.br/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/8659-gest%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 
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ANEXO II - Listagem de treinamentos exigidos nas atividades típicas 

realizadas por prestadoras de serviço no Colégio Pedro II
25

 
 

 

 

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). 
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 Este rol é exemplificativo, podendo ser cobrado comprovação de qualquer outro treinamento exigido 

por ato legal ou infralegal. 
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Estudo Técnico Preliminar 1/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23780.000240/2020-21

2. Descrição da necessidade

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.

No ano de 2019 foram adquiridos, através de adesão à Ata, 4 climatizadores para o Campus
Tijuca I e 2 para o Campus Engenho Novo II, todos da marca Climabrisa (processo
23780.000495/2019-51), com a intenção de oferecer maior conforto aos usuários de alguns
ambientes dos Campus, como quadras poliesportivas e pátios. Porém, para que a instalação dos
mesmos seja possível, é necessária a execução de alguns serviços, como aberturas de vãos,
instalações elétricas, hidráulicas, entre outros.

Além disso, conforme informado no manual de instruções de uso e instalação dos
climatizadores, deverão ser realizadas limpezas periódicas nos equipamentos, com o descarte de
100% da água dos reservatórios, a cada 15 dias ou após um período em que os equipamentos não
sejam utilizados. Desta forma, é de suma importância a execução de plataformas para
manutenção dos aparelhos que serão instalados nas quadras de ambos os campus, uma vez que
estes serão instalados nas fachadas de pavimentos superiores, sendo necessário providenciar uma
forma segura para que a manutenção seja executada periodicamente.

O objeto a ser licitado, pelo seu impacto institucional e com base nas justificativas acima
mencionadas, não possui natureza continuada.

Os serviços são considerados “comuns” pois se enquadram na classificação nos termos do
parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e serviços comuns, para
os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.”
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3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Colégio Pedro II - Campus Tijuca I - Direção Administrativa Cristiane Jordano de Barros

Colégio Pedro II - Campus Engenho Novo II - Direção 
Adminstrativa

Ricardo Jose Bentim Soares

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, existem requisitos mínimos
para sua satisfação:

- A cessão de um espaço em ambos os Campus para a estocagem de material, ferramentas e
utilização como vestiário para os funcionários da empresa contratada.

- Liberação pelos Campus de todos os ambientes nos quais os serviços serão realizados.

- A empresa deverá comprovar experiência em execução de estrutura metálica com
características semelhantes às que serão executadas nos Campus Tijuca I e Engenho Novo II,
como por exemplo, área semelhante, serviços semelhantes, etc;

- A empresa 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 Central de Engenharia 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.

- Adoção de boas práticas de sustentabilidade.

5. Levantamento de Mercado

As soluções adotadas para as plataformas de manutenção tiveram como base a solução utilizada
em situação semelhante no Campus Humeitá I do Colégio Pedro II. Já as soluções adotadas para
a instalação dos climatizadores seguiram o especificado no manual de instruções de uso e
instalação da Climabrisa.
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6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da instalação de
climatizadores e de plataforma de manutenção em estrutura metálica nos Campus Tijuca I e
Engenho Novo II.

De maneira sumária os serviços compreendem:

- Elaboração dos projetos executivos de estrutura;

- Instalações de proteções (apara-lixo e tapumes);

- Demolições e remoções;

- Fabricação e montagem da estrutura metálica (suportes e plataformas de

manutenção);

- Fabricação e montagem das escadas de marinheiro;

- Fabricação e montagem dos guarda-corpos e portões;

- Execução de alvenaria;

- Instalações elétricas (climatizadores);

- Instalações hidrossanitárias (climatizadores);

- Execução de revestimento em paredes;

- Pintura;

- Instalação completa dos climatizadores.

 

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades foram estimadas com base no levantamento arquitetônico contratado, cujas
plantas constam no acervo técnico da Central de Engenharia e conforme os esboços dos projetos
básicos executados pelos engenheiros.

Áreas Estimadas:

 

Campus Tijuca I
Área da plataforma e suportes = 17,9 m²
Abertura de vão para fixação de climatizadores: 3,92 m²
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Campus Engenho Novo II
Área de plataforma: 17,04 m²;
Abertura de vão para fixação de climatizadores: 3,92 m²

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa de preços foi feita com base nas planilhas do SINAPI, SCO/RIO e SBC. Para cada
Campus foram desenvolvidas duas planilhas: uma com o BDI onerado e outra com o BDI
desonerado. Adotou-se o menor valor obtido entre elas, que foi o do BDI desonerado. As
planilhas encontram-se em anexo.

Campus Tijuca I:

Custo da contratação com BDI onerado: R$ 53.151,61

Custo da contratação com BDI desonerado: R$ 52.840,27

Valor Estimado da Contratação: R$ 52.840,27

Campus Engenho Novo II

Custo da contratação com BDI onerado: R$ 68.947,64

Custo da contratação com BDI desonerado: R$ 68.815,13

Valor Estimado da Contratação: R$ 68.815,13

Dessa forma, estima-se o preço da contratação em R$ 121.655,40   (cento e vinte e um mil e
seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Quando da elaboração da planilha orçamentária para o processo de licitação, esta comtenplará
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 gastos com a
licitação. Sendo assim, optou-se pela contratação conjunta entre os  Tijuca I e EngenhoCampi
Novo II.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação
desta demanda.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação dos serviços está alinhada com o Plano Anual de Contratações de 2020, através do código 22225. 

 

 

12. Resultados Pretendidos

A execução da instalação dos climatizadores e de plataformas de manutenção nos Campus
Tijuca I e Engenho Novo II tem os seguintes resultados pretendidos:

- Melhoria do conforto térmico nos ambientes aonde os climatizadores serão instalados;

- Segurança na manutenção dos climatizadores instalados nas fachadas;

- Garantia da condição de utilização das edificações, atendendo ao seu fim principal.

13. Providências a serem Adotadas

Para a plenitude da solução contratada, faz-se necessária:

- A cessão de um espaço nos Campus para a estocagem de material e ferramentas e utilização
como vestiário pelos funcionários da empresa contratada;

- Liberação e isolamento das áreas durante a execução dos serviços;

- Definição de horários e locais de acesso para carga, descarga e transporte de material;

- Realocação das atividades do colégio e mobiliário que possam atrapalhar a correta execução
dos serviços.

14. Possíveis Impactos Ambientais

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.
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Ressalta-se que, por se tratar de serviço simples e de pequena monta, os possíveis impactos
ambientais também serão de pequena magnitude.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

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.



UASG 155633 Estudo Técnico Preliminar 1/2020

7 de 7

16. Responsáveis

 

ALLAN LOPES DE PAULA
Engenheiro Civil

 

 

 

DANIELY CAMARGOS LUCARELLI
Engenheira Civil
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COLÉGIO PEDRO II
Campus  Engenho Novo II

UNITÁRIO PARCIAL
GERAL

1. Projetos R$ 755,39
1.1 301 Projeto Estrutural para Edificação m² 17,04 13,00R$                 221,52R$                29,79% R$ 287,51
1.2 Crea-RJ ART (Anotação de responsabilidade técnica) unid. 2,00 233,94R$               467,88R$                0,00% R$ 467,88

2. Serviços Preliminares R$ 10.505,18
2.1 Andaimes e Proteções

2.1.1 CO 04.10.0200 (/) SCO/RIO Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e desmontagem e transporte. un.mes 4 234,40R$               937,60R$                29,79% R$ 1.684,79

2.1.2 AD 14.10.0200 SCO/RIO
Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga 
(desonerado)

m2xKm 1667,2 0,18R$                    300,10R$                29,79% R$ 389,49

2.1.3 CO 04.05.0550 SCO/RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes m2 4,80 1,05R$                    5,04R$                     29,79% R$ 6,54
2.1.4 CO 04.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta. m2 83,36 8,04R$                    670,21R$                29,79% R$ 869,87
2.1.5 12085 SBC Pestanas apara-lixo em madeira para proteção externa m 6,4 287,34R$               1.838,98R$             29,79% R$ 2.386,81
2.1.6 12090 SBC Remoção/retirada de apara lixo de madeira m 6,4 65,80R$                 421,12R$                29,79% R$ 546,57

2.2 Demolições e remoções
2.2.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 m³ 1,23 52,43R$                 64,55R$                  29,79% R$ 83,78
2.2.2 22092* SBC Retirada de piso de borracha colado m² 5,40 31,14R$                 168,16R$                29,79% R$ 218,25
2.2.3 17065 SBC Transporte vertical de materiais-estiva carga e descarga m³ 1,85 118,45R$               218,69R$                29,79% R$ 283,84
2.2.4 22921 SBC Transporte horizontal de materiais com carrinho de mão m³ 1,85 123,37R$               227,78R$                29,79% R$ 295,63

2.2.5 TC 04.15.0100 SCO/RIO
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, 
exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

m³ 1,85 62,09R$                 114,63R$                29,79% R$ 148,78

2.3 Preparo do canteiro

2.3.1 AD 19.05.0450 (/) SCO/RIO
 Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura 
esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.

m² 41,80 35,25R$                 1.473,45R$             29,79% R$ 1.912,39

2.3.2 30001 SBC Escoramento perfis de madeira de lei com reaproveitamento = 6x m² 25,90 49,93R$                 1.293,19R$             29,79% R$ 1.678,43
6 Superestrutura R$ 38.775,43

6.1 ET 24.05.0180 (B) SCO/RIO
Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de 
edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com 
eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem.(desonerado)

kg 909,32 16,90R$                 15.371,96R$          29,79% R$ 19.951,27

6.2 111590 SBC Guarda Corpo Tubos de Ferro m 18,15 133,49R$               2.423,15R$             29,79% R$ 3.145,01

6.3 1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 920,16 6,34R$                    5.833,81R$             29,79% R$ 7.571,71

6.4 111700 SBC Escada marinheiro perfil 1.1/2" de aço com guarda corpo m 9,40 664,53R$               6.246,58R$             29,79% R$ 8.107,44

7 Alvenaria R$ 301,47
7.1 93199 SINAPI Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5m de comprimento. AF_03/2016 m 4,00 26,20R$                 104,80R$                29,79% R$ 136,02

7.2 87475 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

m² 1,88 67,95R$                 127,47R$                29,79% R$ 165,45

10. Instalações Elétricas R$ 1.622,77
10.1 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m 155,13 2,97R$                    460,74R$                29,79% R$ 597,99
10.2 91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m 29,79 7,76R$                    231,17R$                29,79% R$ 300,04

10.3 91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 10,00 8,14R$                    81,40R$                  29,79% R$ 105,65

10.4 91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 7,00 12,97R$                 90,79R$                  29,79% R$ 117,84

10.5 93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un 2,00 52,42R$                 104,84R$                29,79% R$ 136,07
10.6 22391** SBC Remoção de pontos de instalação elétrica un 2,00 49,80R$                 99,60R$                  29,79% R$ 129,27
10.7 *** Composição Própria Instalação de Ventilador de Parede un 2,00 90,88R$                 181,76R$                29,79% R$ 235,91

12. Instalações Hidráulicas e Sanitárias R$ 707,79

TOTAL
VALORES

QUANTID.

Planilha de Orçamento Sintético - Desonerado            
Instalações dos climatizadores e execução da plataforma 

de manutenção
ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇO UNID. BDI



IT 04.10.0150 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 42,00 6,25R$                    262,36R$                29,79% R$ 340,52

IT 04.10.0153 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 18,00 7,19R$                    129,42R$                29,79% R$ 167,97

89971 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 2,00 37,00R$                 74,00R$                  29,79% R$ 96,04

89972 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 2,00 39,78R$                 79,56R$                  29,79% R$ 103,26

15. Revestimento R$ 296,62

87894 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 

m² 4,69 5,80R$                    27,19R$                  29,79% R$ 35,29

87799 SINAPI
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 

m² 4,69 42,95R$                 201,35R$                29,79% R$ 261,33

17 Pintura R$ 3.301,49

17.1 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 54,21 28,01R$                 1.518,34R$             29,79% R$ 1.970,65

17.2 88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa s. AF_06/2014 m² 65,15 2,88R$                    187,62R$                29,79% R$ 243,51
17.3 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² 65,15 12,86R$                 837,76R$                29,79% R$ 1.087,33

18 Serviços Complementares  R$ 7.292,91
18.1 210023 SBC Limpeza final de obra m² 17,04 38,35R$                 653,42R$                29,79% R$ 848,08
18.2 18462 SBC Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h 8,80 97,44R$                 857,50R$                29,79% R$ 1.112,95
18.3 17404 SBC Içamento vertical de equipamentos até 1,2t H=12,8m un 2,00 1.608,26R$            3.216,53R$             29,79% R$ 4.174,73
18.4 70095**** SBC Instalação  do climatizador un 2,00 90,88R$                 181,76R$                29,79% R$ 235,91
18.5 93203***** SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m 11,20 13,55R$                 151,76R$                29,79% R$ 196,97
18.6 170487****** SBC Piso borracha placa 50x50 botao preto 3,5mm m² 5,40 103,34R$               558,04R$                29,79% R$ 724,27

21 Gerenciamento de Obras  R$ 5.256,08

21.1 Composição Própria Administração Local (Composta por engenheiro e encarregado) mês 1 4.049,68R$            4.049,68R$             29,79% R$ 5.256,08

R$ 68.815,13

* Item utilizado para a retirada das placas emborrachadas existentes nas paredes
** Para a retirada de ventiladores existentes na quadra 
***Para composição do item foi utilizado como referência a mão de obra do item AP 09.35.0050 (/) do SCO
****Para composição do item foi utilizado como referência o item 70095 do SBC.
*****Item utilizado para a vedação do cllimatizador evaporativo com poliuretano (espuma expansiva), entre o equipamento e a parede, quando o mesmo estiver encaixado no vão.
****** Item utilizado para a instalação de placas emborrachadas nas paredes

12.3

O PROPONENTE DEVERÁ VISTORIAR O LOCAL E EFETUAR SEU PRÓPRIO  LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E PREÇOS.

12.4

12.1

TOTAL 

15.1

15.2

12.2

OS MATERIAIS EMPREGADOS SERÃO DE QUALIDADE SIMILAR (OU  SUPERIOR) A : FABRIMAR, TIGRE, PIRELLI, SUVINIL , GE, SIEMENS E LAFONTE.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PREÇOS ORIENTATIVOS.    

PREÇOS COM BASE NAS PLANILHAS SINAPI (DATA BASE 06/2020), SBC-RJ (DATA BASE 07/2020) E SCO (DATA BASE 07/2020).



COLÉGIO PEDRO II
Campus  Engenho Novo II

UNITÁRIO PARCIAL
GERAL

1. Projetos R$ 741,52
1.1 301 Projeto Estrutural para Edificação m² 17,04 13,00R$                 221,52R$                23,53% R$ 273,64
1.2 Crea-RJ ART (Anotação de responsabilidade técnica) unid. 2,00 233,94R$               467,88R$                0,00% R$ 467,88

2. Serviços Preliminares R$ 10.521,84
2.1 Andaimes e Proteções

2.1.1 CO 05.10.0200 (/) SCO/RIO Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e desmontagem e transporte. un.mes 4 235,42R$               941,68R$                23,53% R$ 1.631,14

2.1.2 AD 15.10.0200 SCO/RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga m2xKm 1667,2 0,19R$                    316,77R$                23,53% R$ 391,30

2.1.3 CO 05.05.0550 SCO/RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes m2 4,80 1,05R$                    5,04R$                     23,53% R$ 6,23
2.1.4 CO 05.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta. m2 83,36 8,90R$                    741,90R$                23,53% R$ 916,47
2.1.5 12085 SBC Pestanas apara-lixo em madeira para proteção externa m 6,4 300,97R$               1.926,21R$             23,53% R$ 2.379,44
2.1.6 12090 SBC Remoção/retirada de apara lixo de madeira m 6,4 73,14R$                 468,10R$                23,53% R$ 578,24

2.2 Demolições e remoções
2.2.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 m³ 1,23 58,10R$                 71,53R$                  23,53% R$ 88,36
2.2.2 22092* SBC Retirada de piso de borracha colado m² 5,40 34,58R$                 186,73R$                23,53% R$ 230,67
2.2.3 17065 SBC Transporte vertical de materiais-estiva carga e descarga m³ 1,85 130,91R$               241,69R$                23,53% R$ 298,56
2.2.4 22921 SBC Transporte horizontal de materiais com carrinho de mão m³ 1,85 131,35R$               242,51R$                23,53% R$ 299,58

2.2.5 TC 05.15.0100 SCO/RIO
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, 
exclusive tarifa de disposicao final.

m³ 1,85 63,81R$                 117,81R$                23,53% R$ 145,53

2.3 Preparo do canteiro

2.3.1 AD 20.05.0450 (/) SCO/RIO
 Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura 
esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.

m² 41,80 36,87R$                 1.541,17R$             23,53% R$ 1.903,80

2.3.2 30001 SBC Escoramento perfis de madeira de lei com reaproveitamento = 6x m² 25,90 51,65R$                 1.337,74R$             23,53% R$ 1.652,50
6 Superestrutura R$ 38.096,21

6.1 ET 25.05.0180 (B) SCO/RIO
Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de 
edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com 
eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem.

kg 909,32 17,91R$                 16.284,47R$          23,53% R$ 20.116,20

6.2 111590 SBC Guarda Corpo Tubos de Ferro m 18,15 135,20R$               2.454,19R$             23,53% R$ 3.031,67

6.3 1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 920,16 6,34R$                    5.833,81R$             23,53% R$ 7.206,51

6.4 111700 SBC Escada marinheiro perfil 1.1/2" de aço com guarda corpo m 9,40 666,72R$               6.267,17R$             23,53% R$ 7.741,83

7 Alvenaria R$ 302,60
7.1 93199 SINAPI Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5m de comprimento. AF_03/2016 m 4,00 27,42R$                 109,68R$                23,53% R$ 135,49

7.2 87475 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

m² 1,88 72,11R$                 135,28R$                23,53% R$ 167,11

10. Instalações Elétricas R$ 1.656,05
10.1 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m 155,13 3,13R$                    485,56R$                23,53% R$ 599,81
10.2 91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m 29,79 8,29R$                    246,96R$                23,53% R$ 305,07

10.3 91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 10,00 8,95R$                    89,50R$                  23,53% R$ 110,56

10.4 91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 7,00 14,20R$                 99,40R$                  23,53% R$ 122,79

10.5 93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un 2,00 53,10R$                 106,20R$                23,53% R$ 131,19
10.6 22391** SBC Remoção de pontos de instalação elétrica un 2,00 55,35R$                 110,70R$                23,53% R$ 136,75
10.7 *** Composição Própria Instalação de Ventilador de Parede un 2,00 101,14R$               202,28R$                23,53% R$ 249,88

12. Instalações Hidráulicas e Sanitárias R$ 716,87

Planilha de Orçamento Sintético - Onerado  Instalações 
dos climatizadores e execução da plataforma de 

manutenção
ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇO UNID. BDI TOTAL

VALORES
QUANTID.



IT 05.10.0150 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m 42,00 6,67R$                    280,25R$                23,53% R$ 346,20

IT 05.10.0153 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m 18,00 7,70R$                    138,62R$                23,53% R$ 171,24

89971 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 2,00 38,90R$                 77,80R$                  23,53% R$ 96,11

89972 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 2,00 41,82R$                 83,64R$                  23,53% R$ 103,32

15. Revestimento R$ 305,25

87894 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)

m² 4,69 6,36R$                    29,82R$                  23,53% R$ 36,83

87799 SINAPI
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)

m² 4,69 46,35R$                 217,29R$                23,53% R$ 268,42

17 Pintura R$ 3.368,70

17.1 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.

m2 54,21 30,31R$                 1.643,02R$             23,53% R$ 2.029,62

17.2 88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa s. AF_06/2014 m² 65,15 3,07R$                    200,00R$                23,53% R$ 247,05
17.3 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² 65,15 13,57R$                 884,02R$                23,53% R$ 1.092,03

18 Serviços Complementares  R$ 7.462,84
18.1 210023 SBC Limpeza final de obra m² 17,04 42,38R$                 722,15R$                23,53% R$ 892,08
18.2 18462 SBC Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h 8,80 101,29R$               891,37R$                23,53% R$ 1.101,11
18.3 17404 SBC Içamento vertical de equipamentos até 1,2t H=12,8m un 2,00 1.748,68R$            3.497,36R$             23,53% R$ 4.320,28
18.4 70095**** SBC Instalação  do climatizador un 2,00 101,14R$               202,28R$                23,53% R$ 249,88
18.5 93203***** SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m 11,20 13,81R$                 154,67R$                23,53% R$ 191,07
18.6 170487****** SBC Piso borracha placa 50x50 botao preto 3,5mm m² 5,40 106,20R$               573,48R$                23,53% R$ 708,42

21 Gerenciamento de Obras  R$ 5.775,77

21.1 Composição Própria Administração Local (Composta por engenheiro e encarregado) mês 1 4.675,60R$            4.675,60R$             23,53% R$ 5.775,77

R$ 68.947,64

* Item utilizado para a retirada das placas emborrachadas existentes nas paredes
** Para a retirada de ventiladores existentes na quadra 
***Para composição do item foi utilizado como referência a mão de obra do item AP 09.35.0050 (/) do SCO
****Para composição do item foi utilizado como referência o item 70095 do SBC.
*****Item utilizado para a vedação do cllimatizador evaporativo com poliuretano (espuma expansiva), entre o equipamento e a parede, quando o mesmo estiver encaixado no vão.
****** Item utilizado para a instalação de placas emborrachadas nas paredes

OS MATERIAIS EMPREGADOS SERÃO DE QUALIDADE SIMILAR (OU  SUPERIOR) A : FABRIMAR, TIGRE, PIRELLI, SUVINIL , GE, SIEMENS E LAFONTE.

PLANILHA DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PREÇOS ORIENTATIVOS.    

PREÇOS COM BASE NAS PLANILHAS SINAPI (DATA BASE 06/2020), SBC-RJ (DATA BASE 07/2020) E SCO (DATA BASE 07/2020).

12.3

12.4

TOTAL 

15.1

15.2

12.2

12.1

O PROPONENTE DEVERÁ VISTORIAR O LOCAL E EFETUAR SEU PRÓPRIO  LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E PREÇOS.
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COLÉGIO PEDRO II

Campus Tijuca  I

UNITÁRIO PARCIAL

R$ 769,90

301 SBC - RJ Projeto estrutural para edificacao m² 17,90 13,00R$                  232,70R$                         29,79% R$ 302,02
CREA/RJ ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) un. 2,00 233,94R$                467,88R$                         R$ 467,88

R$ 6.818,82

12085 SBC - RJ Pestanas apara-lixo em madeira para protecao externa m 6,40 287,34R$                1.839,00R$                     29,79% R$ 2.386,84

12090 SBC - RJ Remocao/retirada de apara lixo de madeira m 6,40 65,80R$                  421,11R$                         29,79% R$ 546,56

CO 04.10.0200 (/) SCO/RIO
Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e
desmontagem e transporte.

un.mes 2,00 234,40R$                468,80R$                         29,79% R$ 608,46

CO 04.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta m² 42,00 8,04R$                     337,85R$                         29,79% R$ 438,49

AD 14.10.0200 SCO/RIO
Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga
(considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).

m².km 840,00 0,18R$                     151,82R$                         29,79% R$ 197,05

CO 04.05.0550 SCO/RIO
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20
vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300)

m² 4,50 1,05R$                     4,73R$                             29,79% R$ 6,13

22356 SBC - RJ Demolição de alvenaria em cobogó m² 5,12 31,51R$                  161,33R$                         29,79% R$ 209,39
112690* SBC - RJ Remoção do Brise metalico m² 18,24 87,58R$                  1.597,46R$                     29,79% R$ 2.073,34

22194 SBC - RJ Retirada grades de ferro m² 1,00 73,70R$                  73,70R$                           29,79% R$ 95,65
22921 SBC - RJ Transporte horizontal de materiais com carrinho de mao m³ 1,06 123,37R$                131,20R$                         29,79% R$ 170,28
17402 SBC - RJ Transporte vertical de materiais c/uso elevador do edificio m³ 1,06 0,68R$                     0,73R$                             29,79% R$ 0,94

TC 04.15.0100 (/) SCO/RIO
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga,

exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)
m³ 1,06 62,09R$                  66,02R$                           29,79% R$ 85,69

R$ 30.020,93

ET 24.05.0180 (B) SCO/RIO
 Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de 
edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com 
eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. (desonerado)

kg 813,90 16,90R$                  13.758,90R$                   29,79% R$ 17.857,67

111590 SBC - RJ Guarda corpo tubos de ferro m 15,40 133,49R$                2.055,71R$                     29,79% R$ 2.668,11
1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 729,00 6,34R$                     4.621,86R$                     29,79% R$ 5.998,71

111164 SBC - RJ Escada marinheiro aco 1"" 8 degraus pint.esmalte grafite un. 1,00 2.130,18R$             2.130,18R$                     29,79% R$ 2.764,77

ES 04.15.0125 (/) SCO/RIO
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

m² 1,00 563,73R$                563,73R$                         29,79% R$ 731,67

R$ 323,46
93187 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 m 3,20 52,40R$                  167,68R$                         29,79% R$ 217,63

87475 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² 
sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

m² 1,20 67,95R$                  81,54R$                           29,79% R$ 105,83

R$ 1.851,43
91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m 335,70 2,97R$                     997,03R$                         29,79% R$ 1.294,04
91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m 12,00 7,76R$                     93,12R$                           29,79% R$ 120,86

91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 6,00 8,14R$                     48,84R$                           29,79% R$ 63,39

91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 6,00 12,97R$                  77,82R$                           29,79% R$ 101,00

2.5

2.6

10.4

10.1

7.1

2.11

6.SUPERESTRUTURA

6.3
6.4

2.10

10.3

10.2

6.5

6.1

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7. ALVENARIA

7.2

BDI

2.7

2.12

2.1

2.2

2.3

2.SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

2.4

2.8
2.9

6.2

TOTALQUANTID.
VALORES

1.2

ANDAIMES E PROTEÇÕES

Planilha de Orçamento - Desonerado     Instalações 
dos climatizadores e execução da plataforma de 

manutenção

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA SERVIÇO

DEMOLIÇOES E REMOÇÕES

UNID.

1.1

1.PROJETOS



93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un 4,00 52,42R$                  209,68R$                         29,79% R$ 272,14
R$ 883,12

IT 04.10.0150 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento 
de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 25,00 6,25R$                     156,17R$                         29,79% R$ 202,69

IT 04.10.0153 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento 
de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m 30,20 7,19R$                     217,13R$                         29,79% R$ 281,82

89971 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 4,00 37,00R$                  148,00R$                         29,79% R$ 192,09

89972 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 4,00 39,78R$                  159,12R$                         29,79% R$ 206,52

R$ 151,86

87894 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)

m² 2,40 5,80R$                     13,92R$                           29,79% R$ 18,07

87799 SINAPI
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)

m² 2,40 42,95R$                  103,08R$                         29,79% R$ 133,79

R$ 1.801,81
88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa s. AF_06/2014 m² 2,40 2,88R$                     6,91R$                             29,79% R$ 8,97

180579 SBC - RJ Preparo de paredes com massa acrilica m² 2,40 18,84R$                  45,21R$                           29,79% R$ 58,68
88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² 2,40 12,86R$                  30,86R$                           29,79% R$ 40,06

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 46,60 28,01R$                  1.305,27R$                     29,79% R$ 1.694,10

R$ 4.962,86
18462 SBC - RJ Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h 1,00 97,44R$                  97,44R$                           29,79% R$ 126,47

Pesquisa de MercadoIçamento dos climatizadores un 2,00 1.260,40R$             2.520,80R$                     29,79% R$ 3.271,75
70095** SBC - RJ Instalação  do climatizador un 4,00 90,88R$                  363,52R$                         29,79% R$ 471,81
210023 SBC - RJ Limpeza final de obras m2 18,00 38,35R$                  690,24R$                         29,79% R$ 895,86

93203*** SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m 11,20 13,55R$                  151,76R$                         29,79% R$ 196,97
R$ 5.256,08

Composição 
Própria

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

mês 1,00 4.049,68R$             4.049,68R$                     29,79% R$ 5.256,08

R$ 52.840,27

OBS.:
* - Para composição do item foi utilizado como referência o item 112690 do SCO.
** - Para composição do item foi utilizado como referência o item 70095 do SCO.
*** - Item utilizado para a vedação do cllimatizador evaporativo com poliuretano (espuma expansiva), entre o equipamento e a parede, quando o mesmo estiver encaixado no vão.

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.

18.4

17.2
17.1

17.4

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

17.3

18.1

12.3

12.2

18.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.2
18.3

12.4

15.2

21.1

10.5

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12.1

15.1

17. PINTURA

PREÇOS COM BASE NAS PLANILHAS SINAPI (DATA BASE 06/2020), SBC-RJ (DATA BASE 07/2020) E SCO (DATA BASE 07/2020).

TOTAL DA OBRA:

15. REVESTIMENTOS

18.5



COLÉGIO PEDRO II

Campus Tijuca  I

UNITÁRIO PARCIAL

R$ 755,33

301 SBC - RJ Projeto estrutural para edificacao m² 17,90 13,00R$                  232,70R$                         23,53% R$ 287,45
CREA/RJ ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) un. 2,00 233,94R$                467,88R$                         R$ 467,88

R$ 7.006,94

12085 SBC - RJ Pestanas apara-lixo em madeira para protecao externa m 6,40 300,98R$                1.926,27R$                     23,53% R$ 2.379,52

12090 SBC - RJ Remocao/retirada de apara lixo de madeira m 6,40 75,53R$                  483,38R$                         23,53% R$ 597,12

CO 05.10.0200 (/) SCO/RIO
Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e
desmontagem e transporte.

un.mes 2,00 235,42R$                470,84R$                         23,53% R$ 581,63

CO 05.15.0100 SCO/RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta m² 42,00 8,90R$                     373,97R$                         23,53% R$ 461,96

AD 15.10.0200 SCO/RIO
Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga
(considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).

m².km 840,00 0,19R$                     160,89R$                         23,53% R$ 198,75

CO 05.05.0550 SCO/RIO
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20
vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300)

m² 4,50 1,05R$                     4,73R$                             23,53% R$ 5,84

22356 SBC - RJ Demolição de alvenaria em cobogó m² 5,12 34,88R$                  178,59R$                         23,53% R$ 220,61
112690* SBC - RJ Remoção do Brise metalico m² 18,24 97,78R$                  1.783,51R$                     23,53% R$ 2.203,17

22194 SBC - RJ Retirada grades de ferro m² 1,00 81,75R$                  81,75R$                           23,53% R$ 100,98
22921 SBC - RJ Transporte horizontal de materiais com carrinho de mao m³ 1,06 131,35R$                139,68R$                         23,53% R$ 172,55
17402 SBC - RJ Transporte vertical de materiais c/uso elevador do edificio m³ 1,06 0,76R$                     0,80R$                             23,53% R$ 0,99

TC 05.15.0100 (/) SCO/RIO
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga,

exclusive tarifa de disposicao final.
m³ 1,06 63,81R$                  67,85R$                           23,53% R$ 83,82

R$ 29.660,91

ET 25.05.0180 (B) SCO/RIO
 Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de 
edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com 
eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. 

kg 813,90 17,91R$                  14.575,65R$                   23,53% R$ 18.005,30

111590 SBC - RJ Guarda corpo tubos de ferro m 15,40 135,19R$                2.081,99R$                     23,53% R$ 2.571,88
1337 SINAPI Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4 " (6,30 mm, (galvanizada) kg 729,00 6,34R$                     4.621,86R$                     23,53% R$ 5.709,38

111164 SBC - RJ Escada marinheiro aco 1"" 8 degraus pint.esmalte grafite un. 1,00 2.167,87R$             2.167,87R$                     23,53% R$ 2.677,97

ES 04.15.0125 (/) SCO/RIO
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

m² 1,00 563,73R$                563,73R$                         23,53% R$ 696,38

R$ 323,63
93187 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 m 3,20 54,83R$                  175,46R$                         23,53% R$ 216,74

87475 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² 
sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

m² 1,20 72,11R$                  86,53R$                           23,53% R$ 106,89

R$ 1.854,84
91926 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. m 335,70 3,13R$                     1.050,74R$                     23,53% R$ 1.297,98
91867 SINAPI Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais. Fornecimento e instalação m 12,00 8,29R$                     99,48R$                           23,53% R$ 122,89

91884 SINAPI Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 6,00 8,95R$                     53,70R$                           23,53% R$ 66,34

91914 SINAPI Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede. Fornecimento e instalação. un 6,00 14,20R$                  85,20R$                           23,53% R$ 105,25

93662 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 un 4,00 53,10R$                  212,40R$                         23,53% R$ 262,38
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R$ 892,21

IT 05.10.0150 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento 
de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m 25,00 6,67R$                     166,82R$                         23,53% R$ 206,07

IT 05.10.0153 (A) SCO/RIO
 Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento 
de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m 30,20 7,70R$                     232,57R$                         23,53% R$ 287,29

89971 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 4,00 38,90R$                  155,60R$                         23,53% R$ 192,21

89972 SINAPI
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

un 4,00 41,82R$                  167,28R$                         23,53% R$ 206,64

R$ 156,27

87894 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)

m² 2,40 6,36R$                     15,26R$                           23,53% R$ 18,86

87799 SINAPI
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)

m² 2,40 46,35R$                  111,24R$                         23,53% R$ 137,41

R$ 1.853,49
88415 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa s. AF_06/2014 m² 2,40 3,07R$                     7,37R$                             23,53% R$ 9,10

180579 SBC - RJ Preparo de paredes com massa acrilica m² 2,40 20,41R$                  48,99R$                           23,53% R$ 60,52
88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos m² 2,40 13,57R$                  32,57R$                           23,53% R$ 40,23

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.

m² 46,60 30,29R$                  1.411,51R$                     23,53% R$ 1.743,64

R$ 4.872,22
18462 SBC - RJ Custo hora empilhadeira hyster XL2 4 tn torre 4,5m 82CV h 1,00 101,29R$                101,29R$                         23,53% R$ 125,13

Pesquisa de MercadoIçamento dos climatizadores un 2,00 1.260,40R$             2.520,80R$                     23,53% R$ 3.113,94
70095** SBC - RJ Instalação  do climatizador un 4,00 101,14R$                404,56R$                         23,53% R$ 499,75
210023 SBC - RJ Limpeza final de obras m2 18,00 42,38R$                  762,84R$                         23,53% R$ 942,33

93203*** SINAPI Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva. AF_03/2016 m 11,20 13,81R$                  154,67R$                         23,53% R$ 191,07
R$ 5.775,77

Composição 
Própria

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

mês 1,00 4.675,60R$             4.675,60R$                     23,53% R$ 5.775,77

R$ 53.151,61

OBS.:
* - Para composição do item foi utilizado como referência o item 112690 do SCO.
** - Para composição do item foi utilizado como referência o item 70095 do SCO.
*** - Item utilizado para a vedação do cllimatizador evaporativo com poliuretano (espuma expansiva), entre o equipamento e a parede, quando o mesmo estiver encaixado no vão.

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.
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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 

1. 
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação 
do serviço por outro profissional 

Resposável pelo TR 

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. 
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 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 

1. 
Prever no edital a habilitação técnica necessária de modo a não frustrar o 
caráter competitivo da licitação 

Responsável pelo TR/pregoeiro 

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

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1. 
Fiscalizar de modo a antecipar, na medida do possível, a formalização do 
aditivo em relação aos serviços, evitando "travar" o cronograma. 

Fiscalização 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1. Documentar 
Fiscalização / Gestor do 

Contrato 
RISCO 9 – ATRASO NO INÍCIO DO SERVIÇO 

(  ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
( X ) GESTÃO DO CONTRATO 
PROBABILIDADE       ( X ) BAIXA                    (    ) MÉDIA                (    ) ALTA 
IMPACTO       ( X ) BAIXA                     (    ) MÉDIA                (  ) ALTA 
Id DANO 

1. 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 

1. Abrir Processo de Apuração de Responsabilidade 
Fiscalização / Gestor do 

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 

1. Abrir Processo de Apuração de Responsabilidade 
Fiscalização / Gestor do 

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 
( 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 AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1. 
Realizar visitas periódicas, acompanhando a qualidade dos serviços 
executados 

Fiscalização 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1. Documentar  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 

1. 
Prejuízo ao erário, correção dos danos causados pelo evento, com possibilidade de atraso nos serviços previstos 
para a obra 

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

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 

Fiscalização 

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 
1. Documentar  Fiscalização 

 
 

 



2020200131012

2ª Via - CONTRATANTE

INICIAL à OL00593223

DANIELY CAMARGOS LUCARELLI
1414867549

2016120756

ENGENHEIRA CIVIL

-
-

NENHUMA

DANIELY CAMARGOS LUCARELLI - 09848447679

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II - 42414284000536

R$88,78 R$88,7831/08/2020 28078570000894361

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 42414284000536
RUA BARAO DO BOM RETIRO

726- ENGENHO NOVO

RIO DE JANEIRO RJ 20715003

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO23783.000134/2020-18

20 ELABORACAO DE ORCAMENTO
23 ESPECIFICACAO
49 PROJETO
16 DEMOLICAO
19 DETALHAMENTO
86 LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS
58 ESCOLA
68 ESTRUTURA METALICA
218 ENGENHARIA PUBLICA

24,00 m2 -

25/08/2020 25/09/2020

24/06/2020

-

ESCOLAR

Proprietário:  COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II CPF/CNPJ:   42414284000536

EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES E DE PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO NO CAMPUS ENGENHO NOVO II

RUA BARAO DO BOM RETIRO
726- ENGENHO NOVO

RIO DE JANEIRO RJ 20715003

 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

Rio de Janeiro 01 setembro 2020

Carolina Mary Medeiros Assinado de forma digital por Carolina Mary Medeiros 

Dados: 2020.09.01 14:33:00 -03'00'





 

 

ANEXO 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) 

 

 

Marcelo
Lápis

Marcelo
Texto digitado
II



1 

 

ANEXO XVIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 

AO 
COLÉGIO PEDRO II 
Ref.: PREGÃO 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 e mão de obra, bem como para a realização de 
serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela 
Reitoria e suas Pró-Reitorias, bem como pelos Campi do Colégio Pedro II e o Centro 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                              de 2020 
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Responsável Técnico da Empresa Colégio Pedro II 

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

 

Marcelo
Lápis

Marcelo
Texto digitado
III

Marcelo
Lápis

Marcelo
Texto digitado
Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº       /2020,cujo  objeto  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  contratação  de empresaespecializada em engenharia para a execução de serviços de instalação de climatizadores econstrução das plataformas de manutenção nos Campi Tijuca I e Engenho Novo II.



ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
(Nome da Empresa) 
(Endereço –Telefone) 
(CNPJ) 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

1 Campus Tijuca I  

2 Campus Engenho Novo II  

TOTAL  

 

 

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 de 60 dias) 
(Local e data) 
(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO e CPF) 



 

 

ANEXO XXVI 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ......................, inscrita no CNPJ nº ..................., DECLARA, em atendimento 

ao previsto no edital de Pregão Eletrônico 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) 

 

Marcelo
Lápis

Marcelo
Texto digitado
V



 
 

 
 

 

 

            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) 

 



 

 

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),  

 

 

Ref.: Pregão N.º XX/XXXX  

 

 

(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). 

Marcelo
Lápis

Marcelo
Texto digitado
VII
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MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

ANEXO VIII 

TERMO DE CONTRATO  

(SERVIÇO DE ENGENHARIA)  

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE ENGENHARIA  Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A)......................................................... E A EMPRESA 

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

 

A União/Autarquia xxx/Fundação xxxx, por intermédio do.................................... (órgão ou entidade 
pública contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de 
...................................... /Estado ..., 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 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de 
maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será 
prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos 
que se encontram anexos ao Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão 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 Edital, 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, para fins de inscrição em 
restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.  
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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 Edital. De acordo com definição apresentada no art. 2º, VII, do Decreto nº 
7.983, de 2013, o valor global do contrato constitui-se no valor total da remuneração a ser paga pela 
administração pública ao contratado e previsto no ato de celebração do contrato para realização de 
obra ou serviço de engenharia. 

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, bem como taxas de licenciamento, administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a própria demanda pelos 
serviços é variável, cabe inserir o subitem 3.3  acima 

 

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 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO. 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste 
em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1.  Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 
do Termo de Referência. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 
que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 
CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

  

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

            10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 
estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da contratada. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

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 Termo de 
Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

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 
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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. A 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 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 E DAS ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017. 

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 
não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha 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 pelo contratado, em 
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 
nº 7.983/2013. 

14.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 
global. 

14.5. 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, a qual aquiesce 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. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e 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 – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro 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. 



______________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Contrato: Serviços comuns de engenharia provenientes de pregão presencial/eletrônico 
Atualização: Julho/2020 

 

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..... 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1 –  

2 -  

 


