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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO -  SRP N° 013/2022- CPL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA, por intermédio do pregoeiro, 
designado pela PORTARIA N° 014 de 01 de Janeiro de 2021, na forma da Lei Federal n° 
10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019, do Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto 
Municipal n° 003/2021 e alterações, da Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei n° 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis 
ao objeto deste certame. Torna público que fará realizar LICITAÇÃO para REGISTRO DE 
PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento "MENOR 
PREÇO POR GLOBAL", objetivando a contratação de empresa destinado a reforma de prédios 
públicos, conforme detalhamentos constantes no Projeto Básico, ANEXO I, parte integrante deste 
Edital, e condições a seguir estabelecidas:

DADOS DO CERTAME:_________________________ _____________________________________
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Objeto: Contratação de empresa destinado a reforma de prédios públicos no município de Cidelândia -
MA. . , ; '
Esclarecimentos e Impugnações: até o dia 23/08/2022 até as 18:00 hs________________________
Início da Sessão Eletrônica: 26/08/2022 às 08:00 hs
Limite de recepção das propostas: 26/08/2022 às 07:50hs__________________________________
O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo 
pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados no www.licitacidelandia.com.br. 
Endereço para retirada do Edital: www.licitacidelandia.com.br ou poderá ser solicitado através do e- 
mail cplcidelandia@gmail.com ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Cidelândia - MA, Setor de 
Licitações, situado na Avenida Senador Lá Roque, Centro s/n, Cidelândia -  MA. ______________
VALOR 

ESTIMADO, 

MÁXIMO, DE 

REFERÊNCIA 

OU SIGILOSO.

VALOR TOTAL:

]X] ESTIMADO

□  MÁXIMO

□  REFERÊNCIA

______________□ _  SIGILOSO
NATUREZA DO AQUISIÇÃO 
OBJETO:

□  SERVIÇO

PARTICIPAÇÃO
-MEI/ME/EPP. □

SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA

Licitação com itens exclusivos para MEI/ME/EPP -  Art. 48, I da Lei 
Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

http://www.licitacidelandia.com.br
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! Licitação com itens cotas de até 25% reservadas para MEI/ME/EPP -  Art. 48, III 
da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

X  Licitação de Ampla Participação

Prazo para envio da proposta adequada e ou documentação complementar: 02 (duas) horas, contar da 
solicitação do Pregoeiro no Sistema Eletrônico.

INFORMAÇÕES
Pregoeiro: Onyklley Fatiano Domingos Soares
Telefone: 99 98805 4715
Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília-DF.

OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.

OBS: As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail no sistema 
www.licitacidelandia.com.br e vincularão os participantes e a administração.

PARTE ESPECÍFICA
As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, suplementar 
ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as 
disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Referências da Parte Geral Definições da Parte Específica

MODE DE DISPUTA
□  ABERTO

X  ABERTO E FECHADO

FORMA DE 
APRESENTAÇÃO 
DAS PROPOSTAS

□  POR LOTE

□  POR ITEM

Q  POR LOTE E ITEM

X  g lo b a l

CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO

[XI MENOR PREÇO: Intervalo entre lances -  R$ 100,00 (cem) reais 

MAIOR DESCONTO: Intervalo de %

INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 
7o, § 2o do Decreto Federal n° 7.892/2013.

CONSÓRCIO

; Poderão participar empresas em consórcio, observadas as 
normas constantes no subitem 7.8 da Parte Geral deste Edital.

X  Não poderão participar desta licitação consórcio de empresas, 
qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a 
participação de consórcio neste certame justifica-se diante da 
natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, 
podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais

http://www.licitacidelandia.com.br
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participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que 
em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante a 
qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em 
qualquer limitação quanto a competitividade.

VALIDADE DA 
PROPOSTA

A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da abertura da sessão pública.

DEMAIS 
DOCUMENTOS 
EXIGIDOS NA 
PROPOSTA

Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos 
itens do objeto, marca, tipo, a quantidade solicitada, o valor unitário 
e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já 
considerando todas as despesas além de tributos, encargos, 
royalties, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes, carrego e 
descarrego, bem como as demais despesas que incidam direta ou 
indiretamente sobre a aquisição do objeto, mesmo que não estejam 
registrados nestes documentos e os preços se referirão à data de 
apresentação das propostas.

CAPITAL SOCIAL OU 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO

x / 1 Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na 
Junta Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, 
do:

Patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso 
a licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 
01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência 
Geral e Liquidez Corrente;

Capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso 
a licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 
01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência 
Geral e Liquidez Corrente;

Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) 
do valor total estimado da contratação ou do item/lote 
pertinente;

X  Capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da contratação ou do item pertinente;

r Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social 
mínimo ou patrimônio líquido mínimo.

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser 
apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s):

DEMAIS
DOCUMENTOS DE 

QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA

X  Comprovação de Capacitação Técnica Profissional, através da 
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado deverá ser 
apresentado comprovando que a licitante forneceu / executou 
ou está fornecendo / executando os produtos / serviços do 
objeto solicitado neste edital, especificando todos e/ou parte dos 
produtos e/ou serviços, tendo compatibilidade em

# f
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características, quantidades e prazos, devendo o(s) 
documento(s) conter o nome, o endereço e telefone da(s) 
entidade(s) atestadora(s), de acordo com o objeto da presente 
licitação;

^  Atestado(s) de capacidade técnica, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
Licitante executou os serviços “compatíveis” com os cotados na 
proposta apresentada, em características e prazos, 
comprovando, ainda, que a execução foi satisfatória, vedada a 
apresentação de atestado(s) genérico(s), ou seja, o atestado 
deverá discriminar os serviços que foram executados. Caso o 
documento apresentado seja expedido por pessoa jurídica de 
direito privado, este deverá conter o nome, o endereço e 
telefone da entidade atestadora, como condição de validação 
do mesmo;

y  O(s) Atestado(s) deverão ser impressos em papel timbrado
^  constando o nome, CNPJ, endereço completo e telefone da 

entidade/órgão/empresa atestadora, devendo estar assinada 
por servidor responsável ou por seus sócios, diretores, 
administradores, procuradores ou gerentes, com expressa 
indicação de seu nome completo e cargo/função;

A(s) certidão(ões) / atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) 
x em papel timbrado da entidade, em original ou cópia 

reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou 
representantes de quem o(s) expediu, com a devida 
identificação, não aceito a apresentação no momento da 
sessão;

OBS: Deveram ser apresentados em conjunto com o ato que 
concedeu os poderes ao seu emitente sob pena de inviabilidade 
do mesmo.

APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRAS

[X] Não

Sim -  Prazo para entrega da amostra:............

VISITA TÉCNICA
[X] Não

Sim, na forma do item do Projeto Básico

ANEXOS

Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos 
Anexos mencionados na Parte Geral deste edital, os seguintes 
documentos:

Anexo 1 -  Projeto Básico;
Anexo II -  Minuta da Ata de Registro de Preços 
Anexo III -  Minuta do Termo de Contrato;
Anexo IV -  Modelo de Proposta de Preços;
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Anexo V -  Modelo de Declaração Expressa de Total 
Aceitabilidade com os Termos do Edital;___________________

PREFEXTURft DE

C /V /e
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PARTE GERAL

SEÇÃO I -  DO OBJETO:

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para prestação 
dos serviços do objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I -  Projeto Básico.

1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no sistema 
w w w .lic itac ide landia .com .br e as especificações constantes deste Edital, serão 
consideradas como válidas as do Edital, sendo estes a que os licitantes deverão se ater no 
momento da elaboração da proposta.

2. A Parte Específica determinará a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da 
seguinte forma:

2.1. MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação 
das propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos forem de seu 
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-se ao 
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.3. MENOR PREÇO POR LOTE /GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de 
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos e itens forem de seu 
interesse. Em se tratando de LOTE/GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos os 
itens que o compõem.

2.4. MENOR PREÇO GLOBAL: Para esta forma de apresentação de propostas o licitante 
participa de todos os itens da licitação.

3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior desconto.

3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. No cam po DADOS DO CERTAME deste Edital consta o valor total da contratação.

4.1. Na Parte Específica deste Edital -  constam as informações orçamentárias por onde 
correrão as despesas.

SEÇÃO II - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

http://www.licitacidelandia.com.br
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SEÇÃO III -  DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

Poderão participar deste Pregão os interessados estabelecidos no País, que satisfaçam as 
condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão, previamente credenciadas como fornecedores no w w w .lic itac ide land ia .com .br.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento 
e regulamento do sistema;

4.3. 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;

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica;

5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para 
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 
2006 e Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014.

6. Não poderão participar deste Pregão:

6.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente;

6.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

6.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação;

6.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá 
participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.

http://www.licitacidelandia.com.br
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6.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9o da Lei n° 8.666/93.

6.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9o da Lei n° 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca 
do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

6.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum.

6.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário).

6.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em consórcio, 
deverão ser observadas as seguintes normas:

6.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa- líder 
que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante das 
consorciadas perante a Administração;

6.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida 
no ato convocatório;

6.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica 
das empresas consorciadas;

6.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender 
aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá ser 
comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de sua 
respectiva participação.

6.8.5.0  capital do consórcio será calculado da seguinte forma:

a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;

b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada um 
dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual 
ao valor obtido no subitem 8.8.4.

6.8.6.As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um 
consórcio ou isoladamente;
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6.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do 
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

6.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;

6.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o registro do 
consórcio.

SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7. A licitante deverá encaminhar proposta com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
OFERTADO”, quantidades, preços e composição de custos unitários, contendo os elementos 
de custos constantes no projeto básico, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema (w w w .lic itac ide land ia .com .br), 
até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.

7.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no 
máximo 2 (duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já considerados e 
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, 
na forma definida na Parte Específica deste Edital.

7.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do Edital.

7.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que 
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos.

7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à conformidade 
da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

7.5. Os licitantes não poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 
do SICAF.

7.6. 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 n° 123, de 2006.

7.7. 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.

http://www.licitacidelandia.com.br
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7.8. 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.

7.9. A proposta inicial encaminhada deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 
folha ser assinada com firma reconhecida em cartório e as demais rubricadas pelo licitante ou 
seu representante legal.

7.10. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

7.11. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

7.12. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

8. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida neste edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital.

8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

9. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido 
tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos 
interessados, das condições nele estabelecidas.

10. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na 
proposta ajustada enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o 
contrato, bem como o n° do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser 
apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade.

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio w w w .lic itac ide land ia .com .br.

10.1. Os prestadores de serviços deverão permanecer logados e aguardando o início dos 
trabalhos por até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. 
Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla 
divulgação.

10.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, 
não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo 
quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.

SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Cfu
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10.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

10.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

12. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

12.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a 
suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a 
todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão via 
sistema.

13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 
avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n 0 10.024/2019, 
irá perdurar por mais de um dia.

13.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às 
licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

14. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

14.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do 
preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances 
(Acórdão TCU n.° 934/2007- 1.a Câmara).

15. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do horário e valor consignados no registro de cada lance.

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

16. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ela ofertado e registrado no sistema e conforme as regras esta' 1 ' '  no edital

SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
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sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.

17. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

18. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

19. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração.

19.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 
poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não 
poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN n° 3/2013-SLTI/MP).

20. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 
seja manifestamente inexequível.

21. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados.

22. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação 
expressa aos participantes no s itio w w w .lic itac ide land ia .com .br.

23. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:

23.1. Modo de Disputa Aberto:

23.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa 
for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações.

23.1.2. 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.

23.1.3. 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.

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

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

23.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:

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

23.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

23.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo.

23.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores.

23.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo 
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio 
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 
exigências de habilitação.

24. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.

SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

25. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou 
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 
bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

25.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo 
de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar 
uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em
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que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, 
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

25.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as 
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

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

25.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 
controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
n °  123/2006;

25.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento 
licitatório prossegue com as demais licitantes.

SEÇÃO IX -  DA NEGOCIAÇÃO

26. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado 
para a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital.

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

SEÇÃO X -  DO ENCAMINHAMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

27. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de 
preço adequada ao último lance, em arquivo único, assim como os elementos de custos 
constantes no Anexo I do Projeto Básico e os documentos complementares no prazo indicado, 
contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro pelo no sistema 
w w w .lic itac ide land ia .com .br. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se 
expressamente determinado pelo Pregoeiro.

27.1. A proposta adequada deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada com e 
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

27.1.2. Os preços deverão ser expressos em moeda nacional, o valor unitário em algarismos e
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o valor global em algarismos e por extenso (art. 5o da Lei n° 8.666/93);

27.1.3. 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;

27.1.4. 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;

27.1.5. 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;

27.1.6. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na 
proposta ajustada, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n° do seu 
RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentado fotocópia autenticada 
de documento hábil que comprove sua legitimidade.

27.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, 
para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, 
“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

27.3. Os documentos remetidos por meio do sistema w w w .lic itac ide landia .com .br poderão 
ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser 
estabelecido pelo Pregoeiro.

27.4. Os documentos originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, conforme item
30.3, deverão ser encaminhados ou e n t r e g u e s  à Comissão Permanente de Licitação -  
CPL, situada na Av. Senador La Roque s/n Centro, Cidelândia - MA.

27.5. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste Edital.

28. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

29. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 
técnicas do objeto.

29.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível.

29.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 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
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tenha estabelecido limites mínimos, ou que não atendam ao item, 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.

29.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
órgão requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 
decisão.

29.2.1. 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.

29.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não 
aceitação da proposta.

29.3.1.0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

29.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características dos serviços ofertados, tais como planilha orçamentária, planilha 
de custos unitários, cronograma, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

29.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

29.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de 
remuneração.

33. 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:

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

33.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
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(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

33.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

33.4. Para consulta de licitantes Pessoa Jurídica poderá haver a substituição das consultas dos 
subitens 33.2, 33.3 e 33.4 acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de 
Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/),

33.5. 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.

33.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Prestador de Serviços 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.

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

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

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

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

34. 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.

34.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
à: Comissão Permanente de Licitação -  CPL, situada na Avenida Senador La Roque s/n, 
centro, Cidelândia/MA.

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

36. 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.

36.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA. 
Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições.

37. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 
nos itens a seguir, para fins de habilitação:

38. Habilitação jurídica:

38.1. No caso de empresário individual.

38.1.1. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede;

38.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual -  MEI.

38.2.1. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

38.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -

38.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;

38.4. 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;

38.5. No caso de sociedade simples.

38.5.1. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

38.6. No caso de cooperativa.

38.6.1. Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

38.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização;

38.8. A Parte Específica determinará ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, dependendo da atividade a ser licitada, nos termos da 
legislação vigente.

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

EIRELI:

http://www.portaldoempreendedor.gov.br


AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA. 

Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.e 01.610.134/0001-97

38.12. Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão -  JUCEMA, para as 
empresas com sede no Estado do Maranhão, em atendimento ao Decreto Estadual n° 21.048, 
de 17/02/2005 ou certidão simplificada da Junta Comercial de outro estado da federação, 
correspondente a sede da licitante, comprovando sua condição, conforme artigo 1o e 8o da 
Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio 
-  DNRC.

39. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

39.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

39.2. 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 n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

39.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

39.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VI IA 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de maio de 
1943;

39.5. Prova de inscrição nos Cadastros de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado;

39.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

39.6.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida 
pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Estadual;

39.6.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa 
do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade 
para com a Fazenda Estadual.

39.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

39.7.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativo à 
Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
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39.7.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida ativa 
do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio ou sede do licitante 
ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão.

39.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 
Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 
lei.

39.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

39.10. 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, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.

40. Qualificação Econômico-Financeira:

40.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial,
expedida pelo(s) Cartório(s) competente(s), do Foro da Comarca do domicílio da licitante.

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

40.2. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Resultado do último 
Exercício Social, com notas explicativas, já exígível e apresentados na forma da lei, 
acompanhado da cópia do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente 
registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) 
ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), com base nos quais deverão ser feitos os 
cálculos e apresentados os índices, comprovando a boa situação financeira nos moldes do 
subitem “ 40.3.1.1.” ;

40.2.1. 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;

40.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

40.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
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40.2.4. No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser 
apresentada cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último 
exercício exigível e apresentados na forma da lei, acompanhado da cópia da referida publicação 
onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, com base 
nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação 
financeira, moldes do subitem “ 40.3.1.1.” ;

40.3. O balanço patrimonial enviado no lançamento da proposta, deverá comprovar:

40.3.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) igual ou 
maior que 1,0;

40.3.1.1. Os índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por 
profissional devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da boa 
situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes critérios:

I - O índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo 
Passivo Circulante):

ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante

II - O índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante 
com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

III - O índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma 
do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

ISG = _______________ Ativo Total_________________ .
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

IV - Será habilitada a empresa que apresentar:

* índice de Liquidez Corrente -  Igual ou Maior que 1,0;

* índice de Liquidez Geral -  Igual ou Maior que 1,0;

* índice de Solvência Geral -  Igual ou Maior que 1,0.

40.3.1.2. Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere as empresas obrigadas a 
realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa n° 787/2007 da Receita 
Federal do Brasil, poderão ser substituídos pela apresentação do comprovante de entrega no 
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada do Termo de 
Autenticação eletrônica do livro digital do referido sistema emitido pela Junta Comercial do
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Estado do domicílio da licitante;

40.3.1.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar ao Sistema Público de Escrituração Digital -  
SPED, instituída pelo Decreto n° 6.022, de 22/01/2007, para a devida Escrituração Contábil 
Digital, conforme Instrução Normativa n° 1.774/2017 da Receita Federal do Brasil, e através do 
Ato Declaratório Executivo Cofis n° 79/2020 deverão apresentar Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do Resultado do último Exercício Social, na forma da lei;

40.3.1.4. As empresas constituídas a menos de 1 (um) ano ou no curso do próprio exercício, 
deverão apresentar a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou Balanço de abertura, 
acompanhado do Balancete de Verificação referente ao mês imediatamente anterior à data de 
abertura da licitação, apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira nos 
moldes do subitem “40.3.1.1.”;

40.3.1.5. Na impossibilidade de extrair os índices na forma mencionada no subitem “40.3.1.1.”, 
para as empresas acima referidas, a comprovação da boa situação financeira será feita 
mediante a comprovação de Capital Social Integralizado de, no mínimo, 10 % (dez por cento) 
do valor total estimado da presente licitação, que deverão comprovar, considerados os riscos 
para a Administração, e, a critério da autoridade competente;

40.3.1.6. Qualquer dos documentos referidos no subitem “40.2.”, somente serão considerados 
válidos, na forma da lei, se apresentados juntamente com a Certidão de Regularidade 
Profissional do técnico responsável pela assinatura dos referidos documentos, que comprove 
que o mesmo está regular perante o Conselho Regional de Contabilidade da sede da empresa, 
conforme (Resolução CFC n° 1.402/2012);

40.3.1.7. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples Nacional, 
nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, poderão apresentar, em substituição ao balanço 
patrimonial, o ato constitutivo ou o contrato social da empresa atualizado e registrado na forma 
da lei, com condição de comprovação de capital social exigido na licitação, desde que juntada 
a comprovação de sua inscrição no Simples Nacional;

40.3.1.8. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano- 
calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal n° 8.981/95, deverá apresentar, 
juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento da 
Livro Caixa.

40.3.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou Capital 
Social;

41. Qualificação Técnica:

41.1. Certidão de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsável(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, A rquite tura e Agronom ia -  CREA a que estiverem  
vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 
classificação, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital.
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a. ) As certidões de registro de pessoa física e jurídica no CREA e as Certidões de Acervo 
Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de 
confirmação de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissão, se 
julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da sessão ou quando da 
realização de diligências;

b) Para atendimento à capacidade técnico-operacional, apresentação de um ou mais 
atestados, onde os serviços foram executados, em nome da LICITANTE, que 
comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, 
ou ainda, para empresas privadas, que não a própria LICITANTE (CNPJ diferente), com 
os seguintes serviços:

b. 1) Execução dos serviços de 01 (uma) edificação, reforma ou ampliação, devendo 
conter execução total de uma única empresa, excluindo-se sublocação;

c) Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação de que a 
LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas, 
profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de 
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região 
onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) 
de Acervo Técnico -  CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas 
privadas, que não a própria LICITANTE (CNPJ diferente), devidamente averbados pelo 
CREA, os seguintes serviços:

c. 1) Poderão ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, não será 
aceita a soma de atestados que trata c.1 alínea “a”, para a comprovação de execução 
dos serviços;

c. 2) Execução dos serviços de 01 (uma) edificação, reforma ou ampliação, devendo 
conter execução total de uma única empresa, excluindo-se sublocação;

d) Será considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE o profissional 
que for sócio, diretor, empregado de caráter permanente, responsável técnico da 
empresa perante o CREA, profissional contratado;

d. 1). A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação, conforme o 
caso, de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como 
CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional como 
sócio, certidão de registro da LICITANTE no CREA em que conste o profissional como 
responsável técnico, do contrato de trabalho;

e) No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo 
profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas
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41.2. Caso o atestado apresentado seja expedido por pessoa jurídica de direito privado, este 
deverá conter a assinatura do responsável legal (empresário, sócio, dirigente, procurador ou 
gerente), comprovadamente habilitado e com firma reconhecida;

41.3. A(s) certidão(ões) / atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado da 
entidade, em original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou 
representantes de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não aceito a apresentação 
no momento da sessão;

42. Caso o documento não seja apresentado conforme exige os itens acima, o Pregoeiro poderá 
abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante;

43. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, o Pregoeiro tomará as providências 
cabíveis no sentido de proceder a diligências mais apuradas e, se for o caso, adotar outros 
procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar 
as medidas necessárias.

44. Deveram ser apresentados em conjunto com o ato que concedeu os poderes ao seu 
emitente sob pena de inviabilidade do mesmo.

45. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas na Parte 
Específica e na Qualificação Técnica deste Edital.

46. Documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, para atendimento de 
requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto.

47. 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.

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

48. 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.

49. 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.
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50. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma.

51. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital.

52. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente.

52. 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.

52.1. 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.

53. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor.

54. Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital (Anexo V).

SEÇÃO XII - DA AMOSTRA

55. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.

56. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.

56.1. O atestado de vistoria, caso exigido, poderá ser substituído por declaração emitida pelo 
licitante em que conste, alternativamente, 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.

SEÇÃO XIV - DO RECURSO

57. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recurso.

57.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
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licitante vencedora.

57.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando- 
a, em campo próprio do sistema.

57.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 
em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, 
desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente.

58. Para efeito do disposto no § 5.° do artigo 109 da Lei n 0 8.666/1993, fica à vista dos autos 
do processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.

59. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente.

60. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

61. A sessão pública poderá ser reaberta:

61.1. 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.

61.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances.

61.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta.

61.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório.

61.5. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
www.licitacidelandia.com.br. e/ou na proposta e documentação enviada, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

62. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

http://www.licitacidelandia.com.br
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63. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.

64. A licitante vencedora do item/lote deverá providenciar o seu cadastramento junto ao Setor 
de Cadastro da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de Nota de 
Empenho. Maiores informações poderão ser obtidas no setor da Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL na Prefeitura Municipal de Cidelândia - MA ou pelo e-mail 
cplcidelandia@gmail.com.

65. A Comissão Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura será o órgão responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 
decorrente.

66. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam 
dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de 
Preços.

67. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria Municipal Infraestrutura 
Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

67.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 
Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos 
dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.

67.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.

67.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 
da Ata.

67.3.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando 
solicitada pelo órgão não participante.

67.4. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

SEÇÃO XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS
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68. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada 
para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data 
do recebimento do documento oficial de convocação.

68.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada, 
poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

68.2. É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4 o, inciso XXIII, da Lei n.° 10.520/02.

69. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de 
prestação dos serviços nas condições estabelecidas.

70. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a prestação de serviços pretendida, assegurada 
preferência ao prestador de serviços registrado em igualdade de condições.

71. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

72. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei n.° 8.666/1993.

72.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

73. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os prestadores de serviços para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

73.1. Os prestadores de serviços que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

73.2. A ordem de classificação dos prestadores de serviços que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original.

74. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o prestador de 
serviços não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

74.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

74.2. Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociaç"
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75. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa.

76. O registro do prestador será cancelado quando:

76.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

76.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável;

76.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou

76.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.° 8.666, de 1993, 
ou no art. 7.° da Lei n.° 10.520, de 2002.

77. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 72.1, 72.2 e 72.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

78. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados 
e justificados:

78.1. Por razão de interesse público; ou

78.2. A pedido do prestador.

79. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, 
concluídos os procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de Registro 
de Preços e informará aos prestadores registrados a nova ordem de classificação.

80. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, 
por decurso do prazo de sua vigência.

81. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o prestador de serviços beneficiário poderá 
ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de 
convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.

81.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo 
prestador registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 
deste Edital.

82. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual

SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
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período, quando solicitado pelo prestador registrado durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante.

83. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém as 
condições de habilitação.

81. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o prestador beneficiário poderá ser 
convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de 
convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.

81.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo 
prestador registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 
deste Edital.

82. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo prestador registrado durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante.

83. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém as 
condições de habilitação.

84. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:

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

84.2. Não assinar a ata de registro de preços, no prazo estabelecido;

84.3. Apresentar documentação falsa;

84.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

84.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

84.6. Não mantiver a proposta;

84.7. Cometer fraude fiscal;

84.8. Comportar-se de modo inidôneo

85. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às

SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

SEÇÃO XIX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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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.

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

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

86.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante;

86.3. 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;

86.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos;

87. 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;

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

89. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 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.

90. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1o 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

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

92. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. /* .
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93. 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 n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

94. 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.

95. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

96. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 
Básico e/ou Termo de Contrato.

SEÇÃO XX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

97. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição 
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cplcidelandia@qmail.com. até as 
18:00 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

97.1. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis 
contados da data do recebimento da impugnação.

98. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

99. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
eletrônico cplcidelandia@qmail.com. até as 18:00 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

99.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido.

100. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será 
auxiliado pelo setor técnico competente.

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

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

102. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no sistema 
w w w .lic itac ide land ia .com .br. e vincularão os participantes e a Administração.

SEÇÃO XXI - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
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103. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Projeto Básico, Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

104. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico, 
Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXIII - DO PAGAMENTO

105. As condições de pagamento estão previstas no Projeto Básico, Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXIV - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

106. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Projeto Básico e/ou Termo de Contrato, anexo a este Edital.

SEÇÃO XXV -  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

107. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

SEÇÃO XXVI -  DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

108. Não haverá exigência de garantia contratual dos serviços prestados na presente 
contratação.

SEÇÃO XXVII - DISPOSIÇÕES FINAIS

109. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por 
considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 
fundamentado.

109.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.

109.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

110. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveríam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação.

111. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
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111.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

112. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.° 2.200-2, de 24 de agosto 
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando- 
se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

113. Todos os documentos que forem apresentados sem autenticação em cartório ou sem 
atesto (confere com original), não serão aceitos pela Comissão de Licitação, sendo a mesma 
automaticamente descredenciada, desclassificada e inabilitada, ressalvando-se os 
documentos que podem ser conferidos via internet.

114. As certidões e outros documentos equivalentes que não possuem data de validade 
expresso, somente serão aceitos com prazo de até 30 (trinta) dias a partir da sua emissão.

115. Todas as declarações e propostas de preços emitidas pela licitante deverão apresentar o 
número do processo administrativo, o número do pregão eletrônico e a descrição do objeto 
licitado, obrigatoriamente, expedidas pela(s) licitante(s) participante(s).

116. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 
de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno 
porte.

117. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do PROJETO BÁSICO e o texto do 
EDITAL, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.

118. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência 
da CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.° 10.520/2002.

119. 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.

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

121. 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.

122. 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.

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

124. 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.

125. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1.° de agosto de 
2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao 
constante no art. 5.°, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que 
qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos 
as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

126. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que 
possua cota de até 25 (vinte e cinco) por cento do objeto para a contratação de microempresas 
e empresas de pequeno porte:

126.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde 
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

126.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 
deverá ocorrer pelo menor preço.

126.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o 
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de prestação dos serviços das cotas 
reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as 
quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

SEÇÃO XXVIII - DOS ANEXOS

127. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros 
porventura mencionados na Parte Específica deste Edital:

127.1. Anexo I -  Projeto Básico.

127.2. Anexo II -  Minuta da Ata de Registro de Preços;

127.3. Anexo III -  Minuta do Termo de Contrato;

127.4. Anexo IV -  Modelo de Proposta de Preços;

127.5. Anexo V -  Modelo de Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do 
Edital;

SEÇÃO XXIX - DO FORO



AV. Senador La Rocque, s/n, Centro 
CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA. 

Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.e 01.610.134/0001-97

128. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Estadual da Comarca 
de Açailândia, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

Cidelândia/MA, 10 de agosto de 2022.
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ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 -  SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2022

PROJETO BÁSICO



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA 
LOCAL: CIDELÂNDIA -  MA 
TIPO DE SERVIÇO: REFORMA.

INTRODUÇÃO

A finalidade do presente memorial descritivo é traçar as etapas construtivas bem como os materiais utilizados para a 
reforma dos prédios público, pertencente ao município.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Iodos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as 
especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios e boa técnica, 
devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra será feita periódica remoção de todo 
entulho e detritos que venham a se acumular no local. Competirá à empreiteira fornecer todo o material, ferramental, 
instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 
Todos os funcionários da obra deverão necessariamente usar equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva 
(EPC).

PLACA INDICATIVA DA OBRA
. A placa indicativa da obra será afixada em local de fácil visualização, sendo o modelo definido pelo setor
c n m n e te n te
‘  '  A " ........................

ESCAVAÇÃO
Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos 
de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, 
tais como:
- escoamento ou ruptura do terreno das fundações
- descompressão do terreno da fundação
- descompressão do terreno pela água.
Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue:
- material de 1" categoria: em teor, na unidade de escavação em oue se amescnta, comoreen.de a leira 
em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos, rolados ou não. com 
diâmetro máximo de 15 cm
- material de 2a categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica inferior à cio granito
- material de 31a categoria1, compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual ou superior 
à  do granito.

REATERRO
As superfícies a serem atesadas deverão ser previamente limpas, cuidando-se para que nelas não haja



nenhuma espécie de vegetação (coitada ou não) nem qualquer tipo de entulho, quando do início dos 
serviços.
Os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundarão terão de ser executados com material escolhido, de 
preferência areia ou terra (nunca turfa nem argila orgânica), sem detritos vegetais, pedras ou entulho, em 
cantadas sucessivas de 30 cm (material solto), devidamente molhadas e apiloadas, manual ou 
mecanicamente, afim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis em virtude de recalque nas 
camadas aterradas. Na eventualidade de ser encontrado na área algum poço ou fossa sanitária em desuso, 
precisa ser providenciado o seu preenchimento com terra limpa. N o  caso de fossa séptica, deverão ser 
removidos todos os despejos orgânicos eventualmente existentes, antes do lançamento tia terra, i  odo 
movimento de terra que ultrapasse 50 m3 terá de ser executado por processo mecânico. Após a execução 
dos elementos de fundação ou o assentamento de canalização, é necessário processar o preenchimento das 
valas em sucessivas cantadas de terra com altura máxima de 20 cm (material solto), devidamente 
umedecidas e apiloadas.

FORMA
GENERALIDADES
Na execução das fôrmas, terão de ser observadas;
- adoção de contra flechas, quando necessárias
- superposição nos pilares
- nivelamento das lajes e das vigas
- suficiência do escoramento adotado
- furos para passagem futura de tubulação
- limpeza das fôrmas.
As vigas de seção retangular, as nervuras das vigas de seção " T " e as paredes das vigas de seçâocaixão 
não poderão ter largura menor que 8 om A m enor dimensão dos pilares não cintados não será inferior a 20 
cm nem a 1/25 da sua altura livre. A espessura das lajes não deverá ser menor que:
- 5 cm, cm lajes de cobertura não em balanço
- 7 cm, em lajes de piso e lajes em balanço
-1 2  cm, em lajes destinadas ã passagem de veículos,
A confecção das formas e do escoramento te rá  de ser feita  de modo a haverfacilidade na retirada 
dos seus diversos elementos, mesmo aqueles colocados entre lajes. Em juntas maiores da forma ou em 
peças de cantos irregulares, poder-se-á melhorar a vedação com a utilização de tiras de espuma plástica. 
Antes do lançamento do concreto, as fomias precisam ser molhadas até a saturação. No caso de concreto 
aparente, ú necessário ser misturada uma pequena porção de cimento à água, para eliminar a eventual 
ferrugem que possa ler sido depositada na fôrma. A perfuração para passagem de canalização através de 
vigas e outros elementos estruturais, Quando inteiramente inevitável, será assegurada r«or caixas embutidas 
nas fôrmas. Quando se desejar o prosseguimento de uma superfície uniforme em relação à concretagem 
de vários elementos superpostos (por exemplo, um pilar externo com vários andares de altura), a forma 
do elemento no andar superior deverá recobrir a superfície do elemento já  desformado do andar inferior, 
a fim de evitar a formação de saliência característica (rebarba), que costuma aparecer nesse tipo de entenda 
(junta) de concretagem.

AÇO PARA CONCRETO ARMADO
CRITÉRIOS PARA ESPECIFICAÇÃO, COMPRA E APLICAÇÃO
- Generalidades'.
Os produtos de aço para concreto estrutural podem ser divididos nos seguintes tipos:
*  veroalhnpq e  aram ec n ara rn n rretn  arm ad o  (to rras o f i o ò



- telas de aço soldado
- fios e cordoalhas para concreto pretendido
* barras para concreto protendido
* fibras de aço.
Cabe destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de especificação de projeto, 
compra, recebimento, armazenamento e utilização, A verificação da qualidade do aço deve ser feita por 
intermédio de laboratório especializado, Existem quatro categorias (CA-25: CA-40; CA-50 e CA-óO) em 
função da resistência característica de  escoamento (respectivamente 250 MPa; 40GMPa: 500 M Pa e 600 
MPa) e duas classes (A e D), sendo certo que a classe A abrange as barras simplesmente laminadas e a 
classe B, as barras encruadas (que sofreram processo de deformação a frio). A massa do material entregue 
na obra precisa sempre seil conferida. E necessário pesar o caminhão em balança neutra antes e depois da 
descarga (a massa total de aço entregue é calculada pela diferença das pesagens), É preciso sempre anexar 
à nota fiscal o comprovante das pesagens do fornecedor, da balança neutra c. quando houver, o romaneio 
(relação que acompanha os materiais entregues, com as especificações de qualidade, quantidade e peso) do 
processo de contagem das barras. Para pequenas quantidades, é possível realizar a conferência do aço por 
contagem das barras, utilizando o romaneio do carregamento. Assim, deve-se medir o comprimento das 
barras e contar o número delas de mesma bitola. Sabendo-se a massa linear de cada diâmetro, calcula-se 
por multiplicação o peso total de cada diâmetro de aço entregue.

FORRO SUSPENSO DE PVC - GENERALIDADES
Forro de pvc, contínuo fixado em estrutura metálica, com rodaforro

PINTURA A LÁTEX (PVA)
A tinta látex tem sua composição a base de polímeros de PVA (acetato de polivinila) emulsionados em água, 
pigmentada, de secagem ao ar. Seguem os dados:
- Tempo de secagem: de 3 h a 6 h (entre demãos); de 24 h (de secagem final 
Para ambientes internos); de 72 h (de secagem final para ambientes externos),
- rendimento por demão: de 30 mVgalão a 45 galão, sobre reboco; de 40 galão a 55 galão, sobre massa corrida ou 
acrílica,
- Número de demãos: duas a três.
- Cores: as mais diversas. E possível também adquirir a tinta na cor branca e misturá-la com corantes diversos, 
também fornecidos (em bisnagas) pelo fabricante.
- Ferramentas: rolo de lã de carneiro, trincha e pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente após o uso, 
deverão ser limpos com solvente recomendado pelo fabricante.
- Utilização básica: superfícies de quaisquer inclinações, internas ou externas, onde se quer resistência aos raios 
solares, ás intempéries e que estejam sujeitas a limpeza frequente, poderá ser aplicada sobre reboco de tempo de cura 
recente, pois sua micro porosidade permite a exsudação por osmose, de eventual umidade das paredes (respiração da 
película), sem empolamento nem afetação do acabamento. Não se poderá utilizar diretamente sobre superfícies 
metálicas.
- Base para aplicação: lerá de ser lixada e seca, livre de gordura, fungos, restos de pintura velha e solta, pó ou outro 
corpo estranho. Em superfícies muito lisas e isentas ou pulverulentas, como tijolos de barro, reboco muito poroso, 
mole e arenoso, aplicar uma ou duas demãos de selador. Em seguida, será aplicada
Tinta PVA com rolo, pincel ou trincha, diluída cm 20% de água. A primeira demão servirá como seladora em 
superfícies pouco porosas. Duas ou três demãos serão suficientes. Espaçai 1 as aplicações de 3 li a 6 h, no mínimo. A 
segunda demão será aplicada pura.
- Generalidades: quando uma película da tinta e aplicada, a água se evapora e as partículas de resina se juntam, mais 
ou menos completamente, para formara película útil as tinias emulsionáveis são fáceis de aplicar, não têm odor, não 
são inflamáveis e suas películas secas são fáceis de limpar. Os pigmentos
poderão ser empregados até o máximo de uma bisnaga de 112 em’ para um galão de tinta látex.
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Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente a base de amónia e água a 5%, ou 
com solvente especifico. As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de 
usadas, evitando a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos, quando for indicado revestimento com 
massa corrida, o trabalho será executado conforme as seguintes indicações:
* duas demãos de massa corrida (lixa fina entre uma e outra demão) aplicadas com desempenadeira de aço ou 
espátula
* intervalo mínimo de 6 h entre as demãos
* lixamento da última demão
* pintura com tinta látex, em duas demãos, das superfícies já tratadas com massa corrida.
- Embalagem: um quarto de galão (0,9 L); galão (3,6 L); lata de IS L,
- Orientação:
* pintar primeiramente as superfícies exteriores e depois as interiores
* pintar o prédio de cima para baixo
* evitar condensação de vapor de água nas paredes durante a pintura de superfícies internas
* em tempo muito quente, umedecer levemente as paredes de reboco novo.

CHAPISCO
GENERALIDADES
O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para que não ocorra 
absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa do chapisco. Esta deve ser 
preferencialmente industrializada, pois dá melhor aderência do que a preparada na obra. Neste caso, o chapisco 
precisa ser feito com argamassa diluída de cimento com areia no traço 1:3 em volume, a qual é adicionado aditivo 
adesivo (aplicado sobre a alvenaria e a estrutura), A argamassa tem de ser projetada energicamente, de baixo para 
cima contra a alvenaria a ser revestida, e aplicada com desempe nade ira dentada sobre a estrutura de concreto.
O revestimento em chapisco se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de concreto como também nas 
superfícies verticais de alvenaria, para posterior revestimento (emboço ou massa única), A espessura máxima 
do chapisco será de 5 mm.
ADITIVO ADESIVO PARA CHAPISCO
Trata-se de resina sintética compatível com o cimento, da qual se pode descrever:
- características; emulsão adesiva e viscosa, geralmente de cor branca;
- propriedades: proporciona grande aderência da argamassa sobre os mais diversos substratos. Empresta 
grande elasticidade e, por conseguinte, grande resistência ao desgaste mecânico e aos choques. Oferece 
resistência às soluções fracas de ácidos e álcalis e â prova de óleo e água. Evita a retração da argamassa 
de cimento. Sua ação adesiva só surtirá efeito quando for misturado a argamassa de cimento (sem cal).
Não poderá ser utilizado o aditivo puro como pintura;
- modo de usar: o aditivo é adicionado à água de amassamento na proporção indicada pelo fabricante.
Superfícies muito lisas, devido á utilização de formas plastificadas, resinadas novas ou com excesso 
de desmoldante, terão de ser lavadas, escovadas ou até mesmo apicoadas, a fim de garantir a aderência 
do chapisco:
- preparo: todas as superfícies deverão estar limpas, isentas de partes soltas. Estas terão de ser removidas 
com ponteiro, se necessário, e preciso lixar os ferros acidentalmente aparentes e remover as eventuais 
crostas de ferrugem. A base necessita ser molhada com água limpa, de acordo com sua capacidade de 
absorção:
- traço: a argamassa adesiva é preparada com:
uma parte de cimento portland (nunca cimento de alto-fomo)
duas partes de areia média
solução do aditivo em água, no traço I: I:
- consumo: aditivo 0,3 L/m2;
- embalagens: latas de 1 L e 18 L, balde com 20 L. galão, barricas de 40 L ou 50 L. tambores de 100 L 
e 200 L



PINTURA A ESMALTE 
GENERALIDADES
Os esmaltes são obtidos adicionando pigmentos aos vernizes ou às lacas, resultando daí uma tinia caracterizada pela 
capacidade de formar um filme excepcionalmente liso. O esmalte sintético é fabricado á base de resinas alquímicas 
obtidas pela reação de poliésteres e óleos secativos. Seu tempo de secagem c de 4 li a 6 h, para o toque, e 24 h para 
secagem completa. O rendimento é de 20 /galão a 50 /galão, por demão. Poderá ser utilizada em superfícies de 
qualquer inclinação, internas ou externas e deverá ser aplicada em base seca, livre de gorduras, fungos, ferrugem, 
restos de pintura velha solta e pó. É preciso aplicara primeira demão de selador (primer) de acordo com o tipo de 
base (madeira ou ferro), em uma ou duas camadas, espaçadas de 18 h a 24 h, conforme o caso, Em seguida, o 
esmalte sintético será aplicado com pincel, rolo. revólver ou por imersão, diluído com solvente, se necessário, cm 
função do tipo de base. Serão suficientes duas a ires demãos, A proporção básica para diluição éde20% para a 
primeira demão e de 5% a 10% para a segunda demão. A tinta terá de ser remisturada com frequência, com espátula 
ou régua de madeira, durante a utilização, na sua aplicação, deve-se proceder conforme o caso:
ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA
Limpeza preliminar pelo lixamento a seco com lixa 1 e remoção do pó da lixa. Em seguida, uma demão de 
aparelhamento, aplicada com trincha, de acabamento fosco. Após, uma demão de massa corrida, aplicada com 
espátula ou desempenadeira metálica, bem calcada em todas as fendas, depressões orifícios de pregos ou parafusos. 
Em seguida, lixamento a seco com lixa n9 1 ou n" 1,5 c subsequente limpeza com pano seco. Após, segunda demão 
leve de massa corrida, corrigindo defeitos remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa ti'00 e subsequente 
limpeza com pano seco. Finalmente, duas demãos de acabamento com esmalte sintético, sendo a primeira fosca. A 
massa corrida sintética só poderá ser usada cm interiores ou exteriores abrigados, á sombra, distante de intempéries. 
ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
Caso a pintura de fundo (dada nas esquadrias pelo serralheiro, na oficina, antes da colocação da peça) esteja 
danificada ou manchada, retocar toda a área afetada, bem como todas as áreas sem pintura e os pontos de solda, 
utilizando a mesma tinta empregada pelo serralheiro. Efetuar, em seguida, sobre as superfícies de ferro, a remoção de 
eventuais pontos de ferrugem, quer seja por processo mecânico (aplicação de escova de aço seguida de lixamento, e 
remoção do pó com estopa umedecida em benzina), quer seja por processo químico (lavagem com ácido clorídrico 
diluído, água de cal etc.). Após deverá ser aplicada uma demão de tinta zarcão verdadeira ou de cromato de zinco. 
Não constituindo a demão de fundo anticorrosivo, por si só. Proteção suficiente para os elementos metálicos, será 
vedado deixá-los expostos ao tempo por longo período sem completar a pintura de acabamento. Terá de ser feito um 
repasse com massa onde necessário para regularizar a superfície, antes da aplicação de acabamento. A espessura do 
filme, por demão de tinta esmalte, será de no mínimo 30 micrometros.

EMBOÇO
O emboço somente poderá ser aplicado após a pega completa do chapisco, é constituído por uma camada de 
argamassa, nos traços a serem escolhidos, de acordo com as seguintes finalidades:
- emboço externo: traço 1:1:4 de cimento, cal cm pasta c areia grossa, em volume
- emboço interno: traço 1:1:6 de cimento, cal em pasta e areia grossa, em volume.
A areia deverá ser de rio. lavada, não sendo recomendada areia de cava. Nunca poderá ser utilizada areia salitrada. A 
aplicação terá de ser feita sobre superfície previamente umedecida. A espessura não poderá exceder 
a 2 cm. Deverá resultar em superfície áspera, a fím de possibilitar e facilitar a aderência do reboco. A sequência dos 
serviços de emboçamento das paredes é a seguinte:
- aplicação de argamassa, em pequena porção, nos locais convenientes;
- fixação nesses locais de taliscas de madeira (tacos com cerca de I cm de espessura), para dar o plano vertical das 
faixas-mestras, alinhando-as pela face dos batentes ou por pontos mais salientes da parede, por meio de linhas ou 
réguas de alumínio;
- execução de faixas-mestras verticais, espaçadas de 2 m, com 15 em a 20 cm de largura;
- aplicação da argamassa inicialmente no teto;
- desempeno da argamassa por meio de régua de alumínio, tendo ela de ser. nas paredes, apoiada nas faixas-mestras. 
A argamassa precisa ser preparada mecanicamente. A mistura deverá ser continua a partir do momento cm que todos 
os componentes, inclusive a água. tiverem sido lançados na betoneira. Quando a quantidade de argamassa



que será utilizada for insuficiente para justificar o preparo mecânico, poderá ser feito o amassamento manual. Nesse 
caso. terão de ser misturados, a seco, o agregado com os aglomerantes, revolvendo os materiais com enxada até que a 
mescla adquira coloração uniforme. A mistura será então disposta em forma de vulcão (adicionando no centro, 
gradualmente, a água necessária. O amassamento prosseguirá com cuidado, para evitar perda de água ou segregação 
dos materiais, até ser obtida argamassa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica apropriada. A 
argamassa contendo cimento deverá ser aplicada dentro de 2Vi h a contar do primeiro contato do cimento com a 
água.

ELÉTRICA
Em todos os projetos de instalação elétrica de baixa tensão, é de fundamenta! importância a especificação técnica dos 
diversos componentes. A partir das especificações é que eles serão adquiridos para a obra, os quais deverão garantir, 
quando montados, o adequado Funcionamento da instalação, a segurança dos seus usuários e a conservação do 
patrimônio. Porém, com frequência, ocorre que nos projetos, a especificação técnica é muito falha, como, por 
exemplo, os competentes são mal descritos, as características
nominais são omitidas, as competentes normas técnicas não são mencionadas e, comumente, são indicados a marca 
comercial e o tipo do material de um certo fabricante (cm geral, um líder de mercado) seguidos da expressão " ou 
similar',
TERMINOLOGIA
- bandeja: conduto de instalação aparente, aberto superiormente cm toda sua extensão, onde os condutores são 
lançados. Unia bandeja pode ser de chapa perfurada ou não.
- Barra: condutor rígido, em forma de tubo ou de seção perfilada, fornecido em trechos retilíneos,
- Base (de um dispositivo fusível): parte fixa de um dispositivo fusível, com contatos e terminais.
- Barreira: anteparo que impede o acesso as partes vivas, a pari ir das direções habituais de acesso.
- blindagem: envoltório condutor ou semicondutor, aplicado sobre o condutor ou sobre o condutor isolado 
(ou eventualmente sobre um conjunto de condutores isolados), para fins exclusivamente elétricos.
- Bloco avelado: bloco de confecção com um ou mais furos que, por justaposição, formam um ou mais condutos.
- Cabo: conjunto de fios encordoados, isolados ou não entre si. podendo o conjunto ser isolado ou não. O termo cabo 
é muitas vezes utilizado para indicar, de um modo geral, cabos propriamente ditos e fios.
- Cabo flexível: cabo capaz de assegurar uma ligação que pode ser flexionada em serviço.
- Cabo isolado: cabo constituído de uma ou mais veias e, se existentes, o envoltório individual de cada veia. o 
envoltório do conjunto das veias e os envoltórios de proteção do cabo, podendo ter também um ou mais condutores 
não isolados,
- Cabo multiplexado: cabo formado por dois ou mais condutores isolados, ou cabos unipolares, dispostos helicoidal 
mente, sem cobertura.
- Cabo multipolar: cabo constituído por vários condutores isolados, com cobertura,
- Cabo revestido: cabo sem isolação ou cobertura, constituído de fios revestidos (v. Fio revestido).
- Cabo unipolar: cabo isolado constituído por um único condutor, com cobertura.
- Calha: conduto de instalação aparente, com tampas superiores desmontáveis em toda sua extensão, onde os 
condutores são lançados.
- Canaleta: conduto com tampas nu nível do solo, removíveis em toda sua extensão, - Capacidade de condução de 
corrente: corrente máxima que um condutor ou conjunto de condutores pode conduzirem regime contínuo, sem 
exceder a temperatura máxima especificada.
- Capacidade de interrupção: um valor decorrente presumido de interrupção que um dispositivo de manobra e ou 
proteção é capaz de interromper, sob uma tensão dada e cm condições prescritas de emprego e funcionamento, dadas 
em normas individuais.
- Choque elétrico: efeito patofisiológico que resulta da passagem de uma corrente elétrica, através de um corpo 
humano ou de um animal.
- Circuito (elétrico) (de uma instalação): conjunto de componentes da instalação alimentado a partir de uma mesma 
origem e protegido contra sob recorrentes pelos mesmos dispositivos de proteção.
- Circuito de distribuição: circuito que alimenta um ou mais quadros de distribuição.
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- Circuito terminal: circuito que alimenta diretamente aparelhos de utilização ou tomadas de corrente.
- Clites: suportes individuais espaçados entre si, tios quais é fixado mecanicamente um cabo ou eletroduto.
- Cobertura: invólucro externo não metálico, sem função de isolação.
- Conduto (elétrico): canalização destinada a conter exclusivamente condutores elétricos,
- Condutor (elétrico): elemento metílico, geralmente de forma cilíndrica, com a função especifica de transportar 
energia elétrica,
- Condutor de aterramento: condutor que faz a ligação elétrica entre uma parte condutora e o eletrodo de aterramento,
- Condutor encordoado: condutor constituído por um conjunto de fios dispostos helicoidal meu te: essa confecção 
confere ao condutor flexibilidade maior em relação ao condutor sólido (fio).
-Condutor neutro (sim bolo N): condutor ligado ao neutro do sistema de alimentação e capaz de contribuir para o 
transporte de energia elétrica.
- Condutor de proteção; condutor que liga as massas e os elementos condutores estranhos ã instalação entre si e/ou a 
um terminal de aterramento principal.
- Condutor PEN: condutor que tem as funções de condutor neutro e de condutor de proteção.
- Condutor sólido: condutor de seção transversal maciça.
- Conector: dispositivo eletromecânico que faz ligação elétrica de condutores, entre si e/ou a uma parte condutora de 
uni equipamento, transmitindo ou não força mecânica e conduzindo corrente elétrica.
- Cordão: cabo (flexível) com reduzido número de condutores isolados (em geral, dois ou três) de pequena seção 
transversal.
- Cordoalha: condutor formado por fios metálicos tecidos.
- Corrente de falta: corrente que flui de um condutor para outro e/ou para a terra, no caso de unta falta e no local dela.
- Corrente de fuga: corrente que, na ausência de falta, flui para a terra ou para elementos estranhos â instalação.
- Corrente de projeto (de um circuito): corrente máxima prevista para um circuito durante seu funcionamento normal.
- Duto: tubo destinado à construção de condutos subterrâneos; por extensão, esse termo designa também o conduto 
formado por esses tubos emendados com as partes suplementares necessárias à instalação e manutenção dos 
condutores.
- Eletrocalha: elemento de linha elétrica fechada e aparente, constituído por uma base com cobertura desmontável, 
destinado a envolver por completo condutores elétricos providos de isolação, permitindo também a acomodação de 
certos equipamentos elétricos.
- Eletrodo de aterramento: condutor ou conjunto de condutores enterrados no solo e eletricamente ligados á terra, 
para fazer um aterramento.
- Eletroduto: tubo destinado à construção de condutos elétricos; por extensão, esse termo designa também o conduto 
formado por esses tubos emendados com as peças complementares necessárias á instalação e manutenção dos 
condutores.
- Eletroduto flexível: eletroduto que pode ser encurvado à mão.
- Eletroduto rígido: eletroduto que só deve ser encurvado por meio de ferramenta especial.
- Emenda: ligação de uma das extremidades de dois ou mais condutores,
- Equipamento (elétrico): conjunto unitário que se liga por terminais a um sistema elétrico, para nele exercer uma ou 
mais funções determinadas.
- Espelho: peça que serve de tampa para uma caixa de derivação e/ou de spoiler e arremate, para dispositivos de 
acesso externo instalados na caixa.
- Fator de utilização (de um equipamento); razão entre a potência efetivamente absorvida e a potência nominal do 
equipamento.
- Fator de demanda (de uma instalação ou de uma parte de uma instalação): razão entre a potência de alimentação, ou 
da pane considerada da instalação, e a respectiva potência instalada.
- Fio: produto metálico maciço e flexível, de seção transversal invariável e de comprimento muito maior do que a 
maior dimensão transversal. Na tecnologia elétrica, os fios são geralmente utilizados como condutores elétricos, por 
si mesmos ou como componentes de cabos; podem ser também utilizados com função mecânica ou eletromecânica.
- Fio nu: fio sem revestimento. Isolação ou cobertura.
- Fio revestido: fio dotado de revestimento. Esta definição pode ser particularizada de acordo com o metal de 
revestimento: fio estanhado, fio cadmiado, fio cobreado, fio prateado, fio fincado etc.



-Fio isolado: fio com ou sem revestimento, dotado de isolação.
- Fio de aço-cobre: fio constituído por um núcleo central de aço com capeamento de cobre.
- Fio de aço-alumínio: fio constituído por um núcleo central de aço com capeamento de alumínio.
- Haste de aterramento: eletrodo de aterramento constituído por uma barra rígida cravada no solo,
- Instalação aberta: instalação elétrica eia que os condutores são circundados por ar ambiente não 
confinado.
- Instalação de baixa-tensão; instalação elétrica alimentada com tensão não superiora 1000 V. em corrente alternada 
(CA).
- Instalação elétrica (de edificação): conjunto de componentes elétricos associados e com características coordenadas 
entre si. constituído para uma finalidade determinada,
- Instalação de extra baixa-tensão: instalação elétrica em que todos os seus pontos estão dentro dos limites de extra 
baixa-tensão (não superiores a 50 V em corrente alternada, ou a 120 V em corrente contínua - CC),
- Instalação de reparos: instalação temporária que substitui uma instalação permanente defeituosa.
- Instalação de trabalho: instalação temporária que permite reparações ou modificações de uma instalação já 
existente, sem interromper o seu funcionamento.
- Instalação embutida: instalação elétrica cm que os condutos são encerrados nas paredes ou na estrutura do prédio, c 
acessível apenas em pontos determinados.
- Instalação em parede: instalação elétrica em que os condutores ficam sobre a superfície de uma parede ou em sua 
proximidade imediata, dentro ou fora de condutos.
- Instalação enterrada: instalação subterrânea em que os condutores são enterrados no solo, diretamente ou em 
condutos.
- Instalação subterrânea: instalação elétrica em que os condutores e/ou os equipamentos ficam abaixo do nível do 
solo.
- Instalação temporária: instalação elétrica prevista para uma duração limitada às circunstâncias que 
a motivam.
- Invólucro: elemento que Impede o acesso ás partes vivas a partir de todas as direções.
- Isolação básica: isolação aplicada a partes vivas para assegurar proteção contra choques elétricos.
- Isolação suplementar: isolação adicional e independente da isolação básica, destinada a assegurar 
proteção contra choques elétricos no caso de falha da isolação básica.
- Isolação dupla: isolação composta por isolação básica e isolação suplementar.
- Junção: ligação da extremidade de um condutor a uma parte, que não a extremidade de um outro 
condutor,
- Ligação equipotencial: ligação elétrica entre massas c/ou elementos condutores estranhos à instalação, destinada a 
evitar diferenças de potencial entre elas.
- Linha aérea: linha elétrica em que os condutores ficam elevados em relação ao solo e afastados de outras 
superfícies, que não os respectivos suportes.
- Linha embutida: linha elétrica em que os condutos ou os condutores são encerrados nas paredes ou na estrutura da 
edificação, c acessível apenas cm pontos determinados.
- Linha subterrânea: linha elétrica construída com cabos isolados, enterrados diretamente no solo ou 
instalados em condutos enterrados no solo,
- Malha de aterramento; eletrodo de aterramento constituído por um conjunto de condutores nus interligados, e 
enterrados no solo.
- Massa (do equipamento ou instalação); conjunto das partes metálicas não destinadas a conduzir corrente, 
eletricamente interligadas e isoladas das partes vivas.
- Moldura: conduto de instalação aparente destinado a ser fixado ao longo de paredes, compreendendo uma base fixa 
com ranhuras para colocação de condutores e uma tampa desmontável em toda sua extensão.
- Origem da instalação: ponto de alimentação de uma instalação de utilização de energia elétrica.
- Quadro de distribuição: equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica, por intermédio de uma ou mais 
alimentações, e a distribui-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, 
secionamento, controle e/ou medição.
- Parte viva: parte condutora que, em condições normais, apresenta ou pode apresentar diferença de



Potencial em relação à terra. O condutor neutro, em corrente alternada, e o compensador, em corrente contínua, são 
considerados partes vivas, porém o condutor PEN não é considerado parte viva,
- Plugue: dispositivo elétrico com contatos, ligados ou destinados a serem ligados permanentemente 
A condutores, e que se introduz ou se retira de uma tomada de corrente, para alimentar ou desligar 
Üm aparelho de utilização, respectivamente,
- Poço (shaft): conduto vertical formado pela estrutura do prédio.
- Prateleira: suporte contínuo para condutores, constituído por uma peça engastada cm uma parede 
por um de seus lados.
- Proteção: ação automática provocada por dispositivos sensíveis a determinadas condições anormais que ocorrem 
em um circuito, no sentido de evitar ou limitar danos a um sistema ou equipamento elétrico.
- Quadro de distribuição: conjunto que compreende um ou mais dispositivos de proteção e manobra, 
destinado a distribuir energia elétrica aos circuitos terminais e/ou outros quadros de distribuição.
- Quadro (de distribuição) terminal; quadro de distribuição que alimenta exclusivamente circuitos 
terminais.
- Resistência de isolamento: valor da resistência elétrica, em condições especificadas, entre duas partes condutoras 
separadas por materiais isolantes.
- Tensão de serviço: tensão na origem da instalação.
- Tensão de contato: tensão que pode aparecer acidentalmente entre dois pontos simultaneamente 
acessíveis.
- Terminal (de condutor): conector que se fixa na extremidade de um fio ou cabo, para fazer a ligação deste a um 
terminal de equipamento ou a uni outro condutor.
- Terminal de aterramento (da instalação); terminal destinado a ligar os condutores de proteção ao 
condutor de proteção principal.
- Terminal de aterramento principal: terminal destinado à ligação de um condutor de aterramento aos condutores de 
proteção,
- Terra: massa condutora da terra cujo potencial elétrico, em qualquer ponto, é convencionalmente 
considerado igual a zero.
- Tomada (de corrente): dispositivo elétrico com contatos ligados permanentemente a uma fonte de 
energia elétrica e destinado a alimentar um aparelho de utilização, por meio de um pingue.
POTÊNCIA
As fórmulas de uso mais comuns são:
- Tensão - Corrente * Resistência, ou seja, U (volts) I (ampères) * R (ohms)
- Potência • Tensão * Corrente, ou seja, P (watts) = U (volts) * I (ampères)
Dentre as potências típicas de alguns aparelhos domésticos, podem ser citadas:
CONDUTOR ELÉTRICO
Mas instalações residenciais, os condutores vivos dos circuitos terminais deverão ter seções iguais ou superiores aos 
valores abaixo:
- aparelhos de iluminação 1,5 mm*
* tomadas de corrente em quartos, salas e similares 1,5 mml
* tomadas de corrente em cozinhas, áreas de serviço, garagens e similares 2,5 mm3
* aquecedores de acumulação de água 2,5 mm2
* aparelhos de ar-condicionado 2,5 mm*
* torneiras elétricas 4 mm*
* aquecedores de passagem de água 4 mm2
* chuveiros elétricos 6 mm2
Nos circuitos polifásicos cm que a seção dos condutores-fase for igual ou inferior a 16 nnml (em cobre) e nos 
circuitos monoíásicos, seja qual for a seção do condutor-fase. o condutor neutro terá a mesma seção que os 
condutores-Fase. Deverão ser usados, como condutores, lisos até O 6 mnt-íiü' 8 AWG) inclusive. Aciona dessa 
bitola, terão de ser utilizados cabos singelos. Para circuitos com dispositivo de proteção com a capacidade nominal 
adiante discriminada, os condutores de cobre tipo antichama serão os seguintes:
Considerações;



- as distâncias indicadas são máximas para circuitos com carga concentrada na extremidade, com fator 
de potência 0,8, admitindo que:
• os condutores estejam contidos em eletrodo magnético
• pelo circuito circule corrente igual à corrente máxima admissível dos condutores
• a queda de tensão seja de 2% para as seções 1,5 mml; 2,5 mml; 4 mml e 6 mm2; c de 3% 
para as demais seções;
- para correntes inferiores as indicadas, o comprimento dos circuitos poderá ser maior.
SÍMBOLOS g r á f ic o s
A planta de instalação é executada sobre um desenho em papel vegetal (transparente) que contém os 
detalhes de arquitetura e estrutura para compatibilização com o projeto elétrico. Basicamente, é usada uma 
matriz para a instalação de cada um dos seguintes sistemas:
- luz e força, que dependendo da complexidade, podem ser divididos em dois sistemas distintos: teto e piso
- telefone: interno e externo
- sinalização, som. detecção, segurança, supervisão e controle, e outros sistemas.
De cada matriz são locados os aparelhos e seus dutos de distribuição, com todos os dados e dimensões para perfeito 
esclarecimento do projeto. Sendo necessário, são desenhados detalhes, de maneira que não fique dúvida quanto it 
instalação a ser executada, eletrodutos de circuitos com importância, tensão e polaridade diferentes podem ser 
destacados por meio de diferentes espessuras do traço. Os diâmetros dos eletrodutos liem como todas as dimensões 
são dados em milímetros. Aparelhos com potência ou importância diferentes podem
ser destacados por símbolo de tamanhos diferentes, A construção da simbologia é baseada em figuras geométricas 
simples como enunciado a seguir, para permitir uma representação adequada e coerente dos dispositivos elétricos. A 
representação se baseia na conceituação simbológica de quatro elementos geométricos básicos: o traço, o círculo, o 
triângulo equilátero e o quadrado.
- Traço: o segmento de reta representa o eletroduto. Os diâmetros normalizados são, segundo as normas técnicas 
-Circulo: representa três funções básicas: o ponto de luz, o interruptor e a indicação de qualquer dispositivo embutido 
no teto. O ponto de luz deve ter diâmetro maior que o do interruptor para diferenciá-los, Um elemento qualquer 
circundado indica que ele se localiza no teto, O ponto de luz na parede (arandela) também c representado pelo 
círculo.
- Triângulo equilátero: representa tomada em geral. Variações acrescentadas a ela indicam mudança de significado e 
função (tomadas de luz e telefone, por exemplo), bem como modificações em seu nível na instalação (baixa, média e 
alta),
- Quadrado: representa qualquer tipo de elemento no piso ou conversor de energia (motor 
elétrico). De forma semelhante ao círculo, envolvendo a figura, significa que o dispositivo se 
localiza no piso.
Nos desenhos, os símbolos mais utilizados são:
Condutor, Grupo de condutores. Linha, Cabo, Circuito, Linha de propagação 
(por exemplo, para micro-ondas)
Molas:
a) Representação unifililar dos condutores:
Quando um traço representa um grupo de condutores, seu número é indicado: seja por vários traços 
oblíquos, seja por uni só traço obliquo completado com um algarismo.
Exemplo; 3 condutores 
Forma I _///
Forma 2 P
b) Informações adicionais podem ser indicadas como a seguir:
- Acima do traço: a natureza da corrente, o sistema de distribuição, a frequência e a tensão:
• Abaixo do traço: o número de condutores do circuito, seguido de um sinal de multiplicação e da 
Seção de cada condutor;
• Caso alguns condutores tenham seção diferente dos primeiros, seus respectivos número e seção,
Precedidos do sinal de adição, são marcados em sequência. A natureza do metal do condutor pode 
Estar indicada pelo seu símbolo químico.



ELEERODUTO
ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO-CARBONO
Eletroduto é a canalização de qualquer natureza destinada a conter exclusivamente condutores elétricos.
Conforme o método de instalação a que se destinam ou são apropriados, distribuem-se. de acordo com as normas 
técnicas, em três classes, a saber:
- Classe I; para uso geral, inclusive embutido em peças e parles estruturais das construções,
-Classe II: Para uso embutido em paredes ou em outras partes da construção, quando a instalação for feita após a 
execução da pane construtiva, em edificações residenciais de alvenaria com o máximo de dois pavimentos.
- Classe III: Somente para uso exposto.
Os condutores da Classe 1! são ainda subdivididos em:
- II A: satisfazendo á prova do prego
- II li: não satisfazendo á prova do prego.
Os condutos aprovados para uma determinada classe poderão ser aceitos para uso em outra classe, para métodos ou 
condições especiais compatíveis com suas qualidades. São obrigatórias marcações indeléveis ou etiquetas de difícil 
remoção, aplicadas nos condutos com as indicações da classe e do nome do fabricante. Os eletrodutos devem ser 
constituídos de material não susceptível de atacar os condutores ou prejudicara conservação de sua isolação ou 
revestimento, têm de resistir satisfatoriamente, nas condições de utilização, â ação dos agentes químicos com os 
quais, pela natureza do seu emprego, possam vira estar em contato (por exemplo;
cal, cimento, terra, óleo etc.). Precisam suportar, sem se deteriorar, a ação dos agentes ou condições ambientes 
normais a seu uso (por exemplo: luz, umidade, variações bruscas de temperatura etc.). Necessitam ser 
adequadamente protegidos, tanto externa como intemamente, contra a corrosão consequente de umidade ou outras 
condições atmosféricas, devendo os constituídos de materiais ferrosos ser revestidos por esmalte apropriado, 
zincagem ou outros processos de proteção adequados. Condutos ferrosos, se simplesmente esmaltados, precisam ter a 
espessura mínima de parede (a ser fixada em normas específicas) capaz de assegurar grande durabilidade ao 
eletroduto. Condutos terrosos de paredes finas têm de apresentar-se protegidos por tratamento altamente 
eficiente, por exemplo: de zinco ou de chumbo. Não podem apresentar intemamente arestas nem asperezas cortantes 
ou abrasivas. Suas extremidades têm de ser dotadas de acessórios capazes de encobrir tais agentes danificadores, se 
aí existentes. Intemamente, terão superfície suficientemente lisa e contínua, para que não seja dificultada a enfiação e 
desenfiação dos condutores. Sua superfície interna precisa suportar, sem se danificar, os esforços e ações normais 
correspondentes à enfiação ou desenfiação dos condutores e de guias apropriadas. Necessitará possuir seção circular 
uniforme, permitindo a livre passagem de uma esfera metálica, de diâmetro padronizado para a bitola do conduto, 
conforme normas técnicas. Seu diâmetro externo deve ser
constante e invariável, de modo a permitirá boa utilização dos acessórios correspondentes a cada espécie de conduto. 
E admitido o enervamento dos condutos desde que, com a utilização de ferramentas simples e usuais, não se rachem, 
não se partam ou não se deformem sensivelmente nessa operação. A redução da seção interna nas curvas pré- 
fabricadas, ou executadas no local de emprego, será limitada de forma a ser possível a passagem da esfera metálica 
padronizada de acordo com as normas técnicas. Precisam dispor de acessórios necessários às suas emendas, curvas, 
junções com caixas de derivações etc., de modo a poder constitui ruma rede contínua, que 
impeça o acesso de produtos estranhos até os condutores. Os acessórios não podem diminuir de modo sensível a 
seção interna do conjunto, e permitir, quando instalados, a livre passagem da esfera metálica já  mencionada. Não 
devem, por qualquer outro modo. dificultar ou opor obstáculos á enfiação ou desenfiação dos condutores, nem ser 
susceptíveis de lhes causar danos por ocasião dessas operações. Os acessórios necessitam satisfazer, no que lhes foil 
aplicável, ás mesmas exigências relativas aos condutos. Os condutos, inclusive as emendas, têm de ser estanques á 
água. dentro das condições normais de seu em prego. Os eletrodutos da Classe 1, incluindo emendas, 
precisam suportar, sem que haja penetração de água, a pressão hidrostática de 0.05 kgf/cm3, os condutos não podem 
sofrer deformações sensíveis ou alterações químicas, nem desprender qualquer substância ou acusara formação de 
bolhas, quando submetidos, em estufas durante I k ás seguintes temperaturas:
• Classe I - 150°C- * Classe II - 1Q0°C "Classe II
Devem  possuir resistência mecânica compatível com os esforços a que possam estar sujeitos durante a instalação, ou 
cm uso, os quais têm de suportar sem se partir, rachar ou deformar. Quanto à resistência a compressão 
(esmagamento), precisam resistirá carga estática aplicada sobre uma geratriz, com os valores seguintes:



* Classe 1 -45 kgf por centímetro de comprimento
* Classe 11 -3 kgf por centímetro de comprimento
* Classe 111-12 kgf por centímetro de comprimento
Em trechos embutidos ou expostos, não poderão ser empregados eletrodutos com diâmetro nominal 
menor que 15 mm (i/21 í). Quando embutidos em lajes, somente deverão ser utilizados eletrodutos rígidos e com até 
O 25 mm (1"). Os eletrodutos flexíveis somente serão usados embutidos em paredes, sendo vedado o seu emprego 
com emendas. As curvas nos eletrodutos flexíveis não poderão ter raio menor que 12 vezes o seu diâmetro e suas 
extremidades terão de ser sempre protegidas com peças apropriadas, é necessário observar as disposições, adiante 
descritas, quando da colocação dos eletrodutos rígidos:
- o corte dos eletrodutos só poderá ser feito em seção plana c perpendicular, removendo as rebarbas deixadas nessa 
operação c na eventual abertura das roscas;
- as ligações entre eletrodutos de aço e caixas só serão feitas com buchas e arruelas;
- a ligação entre eletrodutos só poderá ser feita por meio de luvas ou quaisquer outras peças que assegurem 
regularidade na superfície interna, bem como, quando metálicos, a continuidade elétrica;
- na execução de lajes de concreto aunado, os eletrodutos rígidos deverão ser assentados sobre a armadura e 
colocados de maneira a evitara sua de formação durante os trabalhos de concretagem, quando também terão de ser 
convenientemente protegidas as caixas e bocas dos eletrodutos;
- os trechos verticais (prumadas) precederão à construção da alvenaria onde ficarão embutidos;
- não serão empregados eletrodutos cujo encurvamento haja ocasionado fendas ou redução da seção;
- as curvas dos eletrodutos de diâmetro nominal até 20 mm (3/4") poderão ser executadas na obra com técnica e/ou 
máquina apropriada;
- nos eletrodutos de diâmetro nominal igual ou superiora 25 mm (1, f), as curvas serão obrigatoriamente pré- 
fabricadas:
- não poderão seil empregadas curvas com deflexão maior que 90°;
- nas juntas de dilatação dos prédios, a tubulação deverá ser secionada, garantindo sua continuidade 
elétrica, quando metálica, e vedação, com emprego de dispositivo adequado.
Antes da concretagem, todas as pontas de tubo expostas precisam ser cuidadosamente fechadas, de 
preferência com caps, que serão mantidos até os tubos serem emendados. Nas tubulações secas, lerão de ser deixados 
arames galvanizados n" 16 intemamente passados. A tubulação de aço não embutida será montada com duas arruelas 
(interna e externa) e uma bucha. A ocupação máxima dos eletrodutos por condutores tipo antichama é a seguinte:

CONDIÇÕES GERAIS
- Designação: os eletrodutos de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e com rósea paralela, são 
designados pelo diâmetro nominal.
- Classificação: são classificados em eletrodutos esmaltados ou galvanizados de rosca paralela.
- Dimensões e tolerâncias: o diâmetro externo, a espessura de parede e a massa teórica dos eletrodutos precisam estar 
conforme tabela a seguir:
- Comprimento: os eletrodutos devem ser fornecidos com (300 ± 2) cm de comprimento, sem considerar a 
luva,
- Espessura de parede: na espessura da parede especificada, admitem-se variações para menos, que não excedam 
12,5%, ficando em aberto as variações para mais.
- Diâmetro estemo: as tolerâncias admitidas no diâmetro externo têm de estar conforme tabela acima,
* Massa; entre a massa real e a teórica, indicada na tabela anterior, são admitidas variações de 10% para menos, cm 
remessa de massa igual ou inferior a 101, e de 8 % para menos, em remessa de massa maior de 101.
- Condições de acabamento: os eletrodutos serão fornecidos com seção circular e espessura uniforme, dentro das 
tolerâncias especificadas na tabela anterior, e uma retilineidade tal que não afete a sua utilização.
- Superfície interna: os eletrodutos precisam apresentar superfície interna isenta de arestas cortantes que possam 
danificar a capa protetora dos condutores elétricos.
- Extremidade: as extremidades devem ser cortadas perpendicularmente ao eixo longitudinal do eletroduto. sem 
apresentar rebarbas, e com bordas internas levemente chanfradas.



- Roscas: as roscas têm de apresentar-se isentas de imperfeições e materiais estranhos. Se forem feitas depois da 
aplicação do revestimento, precisam ser adequadamente protegidas contra a corrosão, e o material empregado nessa 
proteção não pode atacar a capa protetora dos condutores.
- Acessórios: as roscas das luvas, curvas e niples serão paralelas, de acordo com as normas técnicas.
- Luvas: os eletrodutos têm de ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades, cujo
aperto final deve ser feito por ocasião de seu uso. As luvas podem ser de aço-carbono, ferro maleável ou equivalente, 
e suas dimensões precisam seguir às normas técnicas. As superfícies necessitam estar isentas de defeitos que afetem 
a sua utilização prática. A superfície externa tem de ser protegida com o mesmo tipo de recobrimento do eletroduto.
- Curvas c niples: devem ser feitos de aço similar ao empregado nos eletrodutos; a superfície externa, protegida com 
o mesmo tipo de recobrimento do eletroduto (as curvas precisam ter o mesmo diâmetro nominal do eletroduto.
- Embalagem: os eletrodutos serão embalados em amarrados. As extremidades roscadas têm de receber proteção 
mecânica e contra corrosão. A proteção mecânica é colocada somente na extremidade sem luva.
- Marcação: na embalagem dos eletrodutos e dos amarrados é necessário ser fixada etiqueta, onde constará, de forma 
legível c indelével, a seguinte marcação:
* eletroduto rígido
* nome ou símbolo do fabricante
* número da Norma N B R 5624
* diâmetro nominal.
- Requisitos de fabricação: o aço utilizado na fabricação desses eletrodutos têm de ser de baixo teor de carbono e 
apropriado para soldagem por métodos convencionais. A solda longitudinal nos eletrodutos deve ser continua, não se 
admitindo solda transversal.
GENERALIDADES
- os eletrodutos pesados de aço esmaltado (classe L!) São encontrados em tubos com 3 m de comprimento e 
diâmetros nominais de IO (3/8") a 100 (4, f);
- os eletrodutos mico-pesados de aço esmaltado (classe LI 1) silo encontrados em tubos de 3 m e diâmetros nominais 
de 15(1/2”) a50 (2, f);
- os eletrodutos leves de aço esmaltado (classe L HI) são encontrados em tubos de 3 m e diâmetros nominais:
3/8" x |/2"; 1/2” * 5/8" (10); 5/8" * 3/4" (15); 3/4" * 7/8M; 7/8” * 1" (20); 7/S” * 1” curvo.
Os eletrodutos de aço podem ser encontrados não só no acabamento com esmalte preto como também com zincagem 
eletrolítica ou galvanizado a fogo. São acompanhados das seguintes peças: luvas: curvas 45°; curvas 90"; curvas para 
quadro; curvas 135°; curvas ISO"; buchas e arruelas caixas estampadas para interruptores e tomadas: 4" >• 2", 4" * 
4", 3" x 3", fundo móvel 2", fundo móvel 4". 4" x 6", 5” x 5"; tampas lisas: 4" * 2", 3" x 3", 4" * 4". redonda 2”, 
redonda 4", 4" * 6", 5" * 5": tampas de redução 4" * 4" para 4" * 2", 4” * 4" para 3" * 3", 5" * 5" para 4" * 2", 5" «
5" para 3" * 3", 5" x 5" para 4 " x 4".
- Equivalência entre o diâmetro intento e tamanho nominal: tradicionalmente, os eletrodutos eram designados por seu 
diâmetro interno em polegadas. Com o advento das novas normas técnicas, a designação passou a ser feita pelo 
tamanho nominal, um simples número sem dimensão. E importante, na fase atual de adaptação, indicaras 
equivalências entre as duas designações
- Dentre os acima mencionados acessórios (de eletrodutos rígidos), os de uso mais comum são assim definidos:
* luva: peça cilíndrica roscada intemamente, destinada a unir dois tubos ou um tubo e uma curva;
* bucha: peça de arremate das extremidades dos eletrodutos, destinada a evitar danos á isolação 
dos condutores por eventuais rebarbas, durante o dos condutores (enfiação);
instalada na parte interna da caixa de derivações;
* arruela: peça roscada intemamente (porca), colocada na parle externa da caixa de derivações, 
complementando a fixação do eletroduto â caixa.
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
Os eletrodutos de PVC rígido são fabricados de cloreto de polivinila não plastificado, com adição de ingredientes, a 
critério do fabricante c por processo que assegura a obtenção de um produto que preencha as condições das normas 
técnicas, O composto termoplástico de cloreto de polivinila utilizado na fabricação dos eletrodutos precisa ser auto- 
extinguível. Os eletrodutos rígidos (não plastificados), obtidos com o material já  especificado, podem ser curvados 
somente quando submetidos a prévio aquecimento e obedecendo ás condições indicadas pelo fabricante. Os



eletrodutos de P V C rígidos são de dois tipos: soldáveis e roscáveis, cujos diâmetros, classes, espessuras de parede c 
massa aproximada por metro estão respectivamente nas tabelas transcritas no final deste item. Os eletrodutos 
roscáveis são acompanhados das seguintes conexões: curvas
de 9G3, curvas de e curvas de 135°. Os eletrodutos soldáveis são acompanhados de luvas e curvas de 9Q3. Quanto a 
defeitos, devem apresentar as superfícies externa e interna isentas de irregularidades, saliências, reentrâncias c não 
podem ter bolhas nem vazios, São permitidas estrias longitudinais, não substanciais, e pequenas variações de 
espessura de parede, desde que estejam dentro das tolerâncias. Tubos da mesma partida e do mesmo diâmetro terão 
cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devidas a naturais diferenças de coloração da matéria- 
prima. Os eletrodutos precisam trazer marcado, de forma bem visível e indelével:
• nome do fabricante
- diâmetro nominal ou referência de rosca
• classe
• os dizeres: eletroduto de PVC rígido.
A unidade de comprados eletrodutos de P V C rígido £ o metro. Os eletrodutos têm de ser fabricados no 
comprimento de 3 m com afastamento de + 1% e -0,5%. Para cada diâmetro nominal de eletroduto é admitido o 
fornecimento de 5 % do total com comprimento de 2,9 m, de comum acordo entre fabricante e comprador. Os 
corpos-de-prova ensaiados não podem apresentar sinais de vazamento ou exsudação de água.
Os corpos-de-prova ensaiados não podem apresentar variação de dimensão longitudinal maior que 5%, assim como 
fissuras, bolhas ou escamas, ã simples vista.
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 
ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO TIPO SOLDÃVEL
Os eletrodutos flexíveis de P V C antichama têm estrutura anelar (corrugada), são encontrados em rolos de 25 111 e 
50 m, com diâmetros externos (cm milímetros) de 16, 20.25 e 32, e vêm acompanhados das seguintes peças: luvas de 
pressão, buchas (para fixação às caixas cie derivação), braçadeiras (para serem colocadas distanciadas com no 
máximo 50 cm), têm geralmente a cor amarela.
ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL
Os eletrodutos flexíveis de poli etileno de baixa densidade são mangueiras lisas, têm a cor preta e são fornecidos em 
bobinas de 50 me 100 m, São dotados de listras de três cores distintas para diferenciar a sua classe, sendo os com a 
cor vermelha resistentes á pressão de 28 mea ou 40 IbÉpoP (utilizados para o embutimento em paredes), os com a 
cor amarela, á pressão de 53 mea ou 75 Ibf/poE e os com a cor azul, á pressão de 75 mea ou 100 Ibf/poP (utilizados 
para o embutimento em lajes), Sâo comumente chamados de ponta vermelha, de ponta amarela e de ponta azul. 
respectivamente,
TUBULAÇÃO ELÉTRICA - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Projetos executivo de arquitetura, de instalações hidro-sanitárias e elétricas, inclusive telefônicas (estes últimos com 
memorial descritivo e especificação técnica dos diversos componentes).
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Além daqueles existentes obrigatoriamente no canteiro de obras, quais sejam, dentre outros:
• EPCs e EPIs (capacete, botas de couro, luvas de borracha)
• Água limpa
• Colher de pedreiro
• Linha de náilon
• Lápis de carpinteiro
- Desempenadeira de madeira
• Trenas de aço de 5 m e 30 m
• Régua de alumínio de 1 " * I2'x com 2 m ou de 1 Vi' * com 3 m
• Mangueira de nível
• Nível de bolha de madeira com 35 cm
• Prumo de lace de cordel 
< Talhadeira de 12"
• Ponteiro



• Alicate universal de 8"
• Marreta de 1 kg
• Cimento Portland CP-II
• areia média lavada
• Caixote para argamassa
• Serrote de dentes pequenos
• Carrinho de mão
• Guincho.
mais os seguintes (os que forem necessários á obra):
- Tubos com peças (luvas, curvas, buchas, arruelas etc.), caixas de derivação, caixas de passagem 
etc. de PVC (tubos flexíveis - amarelos, corrugados; tubos rígidos roscáveis ou soldáveis - de 
embutir e conduletes); de aço (pesados, médios ou leves e esmaltado, zincado eletrolítico ou 
galvanizado a fogo): de polietileno (preto, flexível, liso).
• Cortadora de parede elétrica portátil com aspirador de pó
• Discos diamantados
• Morsa (tomo) de bancada
• Tanracha manual
• Cossiuetes para PVC e para aço
• Arco de serra
• Lâmina de aço de serra
• Verruma
• Grosa
• Alicate de bico fino
- Lixas d'água n" 320
• Solda (cola) de PVC.
MÉTODO EXECUTIVO
- Condições para o início« dos serviços
É necessária uma análise cuidadosa de compatibilização entre os projetos de arquitetura, estrutura, instalações 
elétricas e hidráulicas. Os materiais e equipamentos têm de estar disponíveis antes do início de cada etapa dos 
serviços. Quando as instalações sobre a terra, o trecho deve estar aplainado, limpo c desimpedido.
Quando sob laje. esta precisa estar desformada. Quando em paredes concluídas, elas têm de estar encunhadas e com 
os batentes e marcos ou contramarco de janelas assentados, porém nunca revestidas.
- Execução do serviço
• Tubulação embutida
Quando não for possível colocar a tubulação nos furos dos blocos da alvenaria durante o seu assentamento, uma vez 
encunhada esta, devem-se efetuar os rasgos nas paredes com maquita elétrica portátil cortadora de parede munida de 
aspirador de pó. Os cortes precisam seil feitos com o máximo cu idado.com o objetivo de causar o menor dano 
possível nos serviços já  executados. O eletroduto tem de ter o traçado mais curto possível e com curvas nunca 
inferiores a 90°. Não são admitidas curvaturas de eletroduto com mio inferior a seis vezes o seu diâmetro. Tubulação 
(rígida) com diâmetro superior a 90° deve utilizar curvas industrializadas. As caixas de derivação nas paredes 
necessitam ser niveladas, aprumadas e facear o paramento, de maneira que não fiquem salientes ou muito profundas 
após a execução do revesti mento final. Precauções têm de ser tomadas para que a tubulação não venha a sofrer 
esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações da estrutura e para que fique assegurada a 
possibilidade de suas dilatações e contrações. Para evitar perfuração acidental dos tubos por pregos, parafusos etc., 
os rasgos na alvenaria (para embutimento da tubulação) necessitam ser fechados com argamassa de cimento e areia, 
no traço 1 Quando embutidas em concreto, tubulação e caixas de derivação devem ser firmemente fixadas as fôrmas, 
antes da concretagem, as caixas de fundo móvel são preenchidas com areia, a fim de impedir sua obstrução pelo 
concreto fresco. As caixas de derivação nas paredes são preenchidas, antes de serem chumbadas, com papel 
amassado para evitar sua obstrução e/ou da tubulação com argamassa. Seu posicionamento deve ser conferido antes 
de sua fixação definitiva. Antes da concretagem, todas as pontas de tubo expostas precisam ser cuidadosamente 
fechadas, de preferência com caps, que serão mantidos até os eletrodutos serem emendados. Quando no solo, os



eletrodutos devem ser envelopados em concreto paia sua proteção, A tubulação destinada à telefonia é deixada seca, 
com arame galvanizado nl> M BWG
passado no seu interior, como guia, uma vez que a cabeação e a instalação de equipamentos têm de ser executadas 
por empresa credenciada (que fornecerá a ART) pela Concessionária (que precisa certificar a aprovação).
* Tubulação aparente os eletrodutos têm de ser obrigatoriamente rígidos. Quando pendurada a tubulação, o 
espaçamento dos suportes deve ser tal que impeça a flexão dos tubos pelo seu peso próprio. Nas garagens, 
recomenda-se a pintura da tubulação elétrica na cor cinza, em conformidade com as normas técnicas. Analogamente 
à tubulação embutida destinada á telefonia, precisa ser deixado arame-guia galvanizado, 14 B W G passado no 
interior desses eletrodutos.
Tubulação não embutida tem de ser montada com duas arruelas (interna e externa) e uma bucha intenta.
* Êletroduto de P V C rígido
A ligação do tubo à caixa deve ser feita com bucha do lado interno e preferencialmente também com arruela de lado 
externo.
* Preparo dos tubos
Para cortar os tubos na medida desejada, é necessário usar serra de ferro ou serrote de dentes
pequenos, no caso de emprego da serra de ferro, colocar a lâmina no sentido oposto ao do corte, o que faz melhorar o 
rendimento. Os tubos devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal e seus bordos limpos 
intemamente para remoção de rebarbas. Tubos cortados fora de esquadro causam problemas como:
* má condição de soldagem, nos casos de junta colada
* dificuldade de execução da rosca, no caso da junta roscada.
Junta, soldada São os seguintes os procedimentos para a colagem de eletrodutos:
* tire o brilho das paredes da luva e da ponta do tubo a serem soldadas, para facilitar a ação da 
cola. Utilize lixa de água n° 320 (lixa fina). Nunca use lixa grossa nem lixe demasiadamente.
Isso forma uma folga indesejável entre as paredes do eletroduto e da luva:
* limpe a ponta dos tubos, utilizando solução limpadora adequada, que elimina as impurezas e 
as substâncias gordurosas que prejudicam a ação da solda;
* para aplicar a solda, empregue pincel chato ou outro aplicador adequado. Nunca use os dedos.
Passe uma camada bem fina e uniforme de solda na luva, cobrindo no mínimo sua terça parte 
Inicial, e outra camada idêntica na ponta do eletroduto;
' encaixe perfeitamente a ponta do tubo na luva, sem torcer, aguardando o tempo conveniente 
para o processamento de soldagem;
* remova o excesso da solda, utilizando papel absorvente, e deixe secar
* junta roscada
São os seguintes os procedimentos para a roscagem de eletrodutos:
* ao fixar o tubo, é necessário cuidado para evitar que ele seja ovalizado pela morsa, o que 
resultaria numa rosca imperfeita:
* ao cortar o esquadro, é preciso remover as rebarbas internas, medindo em seguida o 
comprimento máximo da rosca a ser feita, para evitar abertura cm excesso;
* deve-se empregar sempre tarraxas, porém nunca com cocientes usados para tubos de aço, mas 
sim próprios para tubos de PVC. É necessário encaixar o tubo na tarraxa pelo lado da guia, 
girando uma volta para a direita c um quarto de volta para a esquerda, repetindo a operação
até obter a rosca no comprimento desejado.
1 Eletroduto de P V C flexível corrugado (amarelo)
Devido à sua excelente flexibilidade, deve ser colocado embutido simultaneamente á elevação da alvenaria de biocos 
de concreto estruturais, através de furos neles existentes (dispensando assim a execução de rasgos nas paredes para o 
posterior embutimento dos eletrodutos). Não é recomendado o seu uso nas lajes, pois o peso do concreto fresco pode 
causar seu esmagamento. Não é permitida a sua utilização em prumadas, uma vez que se deformam pelo seu peso. A 
interligação entre dois eletrodutos corrugados é feita com um sistema de simples encaixe por pressão, por meio de 
luvas de pressão. Os eletrodutos são conectados às caixas de derivação por simples encaixe, bastando para isso que 
se retirem da caixa os discos destacáveis (nos pontos desejados).



1 Eletroduto flexível de polietileno (preto, liso) O tubo de polietileno utilizado como eletroduto é comercializado 
como de ponta vermelha (para 40 Lb), quando embutido em paredes, e de ponta, quando embutido em lajes, sendo 
embalado em rolos. Os eletrodutos não podem sofrer emendas. São conectados ás caixas de derivação ou quadros de 
distribuição
por simples encaixe, não devem ser utilizados aparentes nem em prumadas.
* Condulete de P VC Utilizado em instalações elétricas aparentes, é fixado por meio de braçadeiras, em que o 
eletroduto é encaixado sob pressão. As juntas podem ser;
* Roscáveis Não utilize aperto excessivo com o uso de chaves. Obtém-se rosqueamento perfeito por meio de aperto 
manual.
- Soldáveis Lixe as partes a serem soldadas com lixa de pano n5 100. Limpe as superfícies com Solução Limpadora. 
Aplique Adesivo para PVC rígido. Junte imediatamente as partes a serem soldadas.
* Por Simples Encaixe Todos os conduletes possuem saídas com roscas fêmeas. Peças de transição apropriadas 
permitem a obtenção de bolsas lisas que possibilitam um encaixe perfeito obtido sob pressão.
* Eletroduto rígido de aço-carbono 
Recomenda-se que:
* o corte dos tubos só pode ser feito em seção plana e perpendicular, removendo as rebarbas 
internas deixadas nessa operação e na eventual abertura das roscas:
* as ligações entre eletrodutos e caixas só são feitas com buchas intemamente e arruelas extemamente;
* a ligação entre tubos só pode ser feita por meio de luvas ou quaisquer outras peças que assegurem 
regularidade na superfície interna, bem como a continuidade elétrica;
* na execução de lajes de concreto armado, os eletrodutos rígidos devem seil assentados sobre a 
armadura e colocados de maneira a evitara sua deformação durante os trabalhos de concretagem, 
quando também têm de ser convenientemente protegidas as caixas e bocas dos tubos;
* os trechos verticais (prumadas) precederão a construção da alvenaria em que ficarão embutidos:
* não podem sell empregados eletrodutos, cujo encurvamento haja ocasionado fendas em redução 
da seção;
* as curvas dos tubos de diâmetro nominal até 20 mm (3/4") podem ser executadas na obra com 
técnica e/ou maquina apropriada;
* nos eletrodutos de diâmetro nominal igual ou superiora 25 mm (1 “), as curvas são obrigatoriamente pré-fabricadas;
* não podem ser empregadas curvas com deflexão maior que 90°;
* nas juntas de dilatação dos prédios, a tubulação precisa ser secionada, garantindo sua continuidade 
elétrica e vedação, com emprego de dispositivo adequado.

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS 
TERMINOLOGIA
* bloco vazado: componente de alvenaria que possui furos prismáticos c/ou cilíndricos perpendiculares ás laces que 
os contêm,
* Dimensão nominal: dimensão especificada para as arestas.
* Dimensão real: dimensão obtida para as arestas do bloco pela média das dimensões de 
24 blocos.
* Área bruta: área de qualquer uma das laces do bloco, delimitada pelas arestas do paralelepípedo,
* Área líquida: área bruta de qualquer uma das faces do bloco, diminuída da área dos vazios 
contidos nessa face.
CONDIÇÕES GERAIS
O bloco cerâmico é fabricado basicamente com argila, moldado por extrusão e queimado a uma temperatura (em 
tomo de 800yC) que permita ao produto final atender ás condições determinadas nas normas técnicas. O bloco deve 
trazer a identificação do fabricante. Ele será fornecido em lotes constituídos de blocos de mesmo tipo e qualidade, 
essencialmente fabricados nas mesmas condições. A unidade de compra é o milheiro. Os blocos são classificados 
como de vedação ou estruturais. Eles não podem apresentar defeitos sistemáticos, como trincas, quebras, superfícies 
irregulares, deformações e não uniformidade de cor. Têm ainda de atenderas prescrições das normas técnicas quanto



à resistência à compressão, planeza das faces, desvio em relação ao esquadro e ás dimensões. Os blocos que 
apresentarem defeitos visuais no ato da
descarga precisam ser rejeitados, se parando-os do restante do lote (carga do caminhão). Se for constatado que os 
blocos estão mal queimados (leste de som ou tambor de água), o lote será rejeitado, quanto às dimensões nominais, o 
lote será aceito somente se o comprimento, a largura e a altura dos blocos atenderem á especificação da tabela do 
item 8.6.4 seguintes, com a tolerância de ± 3 mm (3 mm para mais ou para menos). Os blocos que forem receber 
acabamento em gesso, além de atender à variação dimensional média Indicada, deverão também seguir à variação 
individual com limite de 3 mm c ser armazenados em pilhas não superiores a 2 m de altura. É também recomendado 
que os blocos não fiquem sujeitos ã umidade excessiva, inclusive provocada por chuvas. No caso de armazenamento 
em lajes, é necessário verificar sua capacidade de resistência para evitar sobrecargas.
Do pedido de fornecimento constarão, entre outras: dimensões nominais do bloco, tipo de bloco (modelo e 
especificidade, conforme projeto executivo de arquitetura), aviso esclarecendo se o transporte c a descarga serão 
feitos pelo fornecedor.
GENERALIDADES
O peso do bloco de vedação de £0 cm * 20 cm * 20 cm é de 2,5 kg. Sua resistência ao logo é:
- o bloco de vedação de9 cm de largura resiste a 105 min
* o bloco de vedação de 14 cm de largura resiste a 175 min.
Seu isolamento acústico é de 42 dB. Os blocos cerâmicos de vedação são utilizados em paredes de prédios de 
apartamentos, residências, edifícios para litis comerciais ou outros quaisquer, interna e extemamente.
Os blocos cerâmicos estruturais são usados principalmente na alvenaria estrutural como paredes portantes, em 
prédios de até cinco andares. Em alvenaria de vedação, os blocos cerâmicos devem ser assentados, quando não 
houver controle mais rigoroso quanto ao atendimento às normas técnicas, com argamassa de traço 1:2:9 (cimento, cal 
e areia, em volume). Dentre os tipos de bloco de vedação, os mais comuns são de seis ou oito ou ainda nove furos 
iguais, sendo estes últimos mais recomendados por apresentar três furos x três furos, o que permite a abertura de 
rasgos, para embuti mento de tubulação, na profundidade que atinge apenas uma linha de furos, permanecendo 
intalas as outras duas, o que facilita manter a estabilidade da parede.
BLOCO DE VEDAÇÃO
São blocos que não têm a função de suportar outras cargas verticais além da do seu peso próprio e 
pequenas cargas de ocupação. Podem ser classificados em comuns e especiais. Para todas as dimensões padronizadas 
(blocos comuns e especiais), o fabricante pode fornecer meio-bloco. canaleta e outras peças especiais, nas 
quantidades especificadas no pedido de fornecimento.
- Blocos de vedação comuns:
São blocos de uso corrente, de classe 10 (conforme adiante indicado em 8.6.10), que apresentam resistência à 
compressão, na área bruta, de I MPa.
- Blocos de vedação especiais:
Os blocos podem ser fabricados em dimensões especiais mediante contrato por escrito entre produtor e construtora, 
desde que respeitadas às demais especificações contidas nas normas técnicas 
BLOCO ESTRUTURAL
Silo blocos projetados para suportar outras cargas verticais além da do seu peso próprio, compondo o arcabouço 
estrutural da edificação. Podem ser classificados em comuns e especiais:
- Blocos estruturais comuns: são os de uso corrente, classificados conforme sua resistência ã compressão (adiante 
definida em 8.6,10).
- Blocos estruturais especiais: podem ser fabricados em formatos e dimensões especiais acordados 
entre as partes. Nos quesitos não explicitados no acordo, têm de prevalecer as condições das normas 
técnicas.
CARACTERÍSTICAS VISUAIS
Os biocos não podem apresentar defeitos sistemáticos, tais como: trincas, quebras, superfícies irregulares ou 
deformações, que impeçam seu emprego na função especificada.
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
- Formas: os blocos de vedação e estruturais comuns devem terá forma de um paralelepípedo retângulo.



Existem blocos cerâmicos com furos na horizontal (na direção do comprimento C) e blocos com furos na vertical (na 
direção da altura 11).
- Dimensões reais: as dimensões reais dos blocos silo determinadas empregando régua ou trena metálicas com 
graduação de 1 mm.
- Determinação das dimensões: medir 24 blocos, colocados lado a lado, com unta trena metálica, com aproximação 
de 2 mm, se, por alguma razão, for impraticável medir os 24 blocos dispostos em uma fila, a amostra pode ser 
dividida em 2 filas de 12 blocos ou 3 filas de 8 blocos, que são medidas separadamente.
É necessário posteriormente somar os valores obtidos em qualquer dos casos e dividir esse 
resultado por 24, para obter a dimensão real média dos blocos.
- Determinação do desvio em relação ao esquadro: é preciso medir o desvio em relação ao esquadro entre as faces 
destinadas ao assentamento e ao revestimento do bloco, empregando um esquadro metálico de (90 ± 0,5°) e uma 
régua metálica com graduação de 1 mm.
- Determinação da planeza das faces: deve-se determinar a planeja das faces destinadas ao revestimento na região 
central de sua diagonal, usando réguas metálicas com graduação de 1 mm.
TOLERÂNCIAS DE FABRICAÇÃO
As tolerâncias máximas de fabricação paia os blocos são as indicadas na tabela a seguir:
Dimensão Tolerância 
(mm)
Largura tu ± 3
Altura (H) ± 3
Comprimento ± 3
Desvio em relação ao esquadro 3
Flectia 3
ESPESSURA DAS PAREDES
A espessura das paredes externas do bloco de vedação ou estrutural tem de ser, no mínimo, 
igual a 7 mm.
ABSORÇÃO DE ÁGUA
A absorção de água não pode ser inferior a 8 % nem superiora 25%.
PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Projetos de arquitetura {plantas baixas, cortes, elevações e detalhes), alvenaria (quando houver), fundação (vigas- 
baldrame), estrutura, instalações hidráulicas e elétricas, impermeabilização (quando houver, em áreas molhadas) e 
esquadrias,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Além daqueles existentes obrigatoriamente no canteiro de obras, quais sejam, dentre outros:
• Água limpa
• Cimento Portland
• Areia média
• Tábuas de 1" * 12" de primeira qualidade (sem nós)
• EPCs e EPls (capacete, botas de couro com luvas de borracha)
• Colher de pedreiro
• Broxa
• Desempenadeira de madeira
• Desempenadeira dentada
• Rolo para textura acrílica
• Linha de náilon
• Lápis de carpinteiro
• Régua de alumínio de I " x 2" com 2 m
• Esquadro de alumínio
• Nível de bolha
• Nível de mangueira ou nível a laser



• Prumo de face
• Caixote para argamassa
• Vassoura de piaçaba
• Escova de aço
• Cavaletes para andaime
• Carrinho de mão
• Guincho, mais os seguintes (os que forem necessários, dependendo do tipo de obra):
• Blocos cerâmicos vazados
• Tijolos maciços cerâmicos
• Argamassa industrializada para assentamento
• Chapisco industrializado
• teia de aço zincada fio 1,6 mm malha 15 mm * 15 mm ou similar
• Tela
• Aditivo expansão
• Escantilhão
• Gabaritos para vão de porta e de janela 
' Padiola
• Argamassadeira ou betoneira
• Andaime fachadeiro ou balancim
• Silo.
MÉTODO EXECUTIVO 
CONDIÇÕES PARA O INÍCIO
A viga-baldrame tem de estar impermeabilizada e niveladas e o terreno, no seu entorno, reaterrado e nivelado. A laje 
sobre a qual será executada a alvenaria deve estar livre, desimpedida e apta para receber carga.
Os eixos de referência locados topograficamente precisam estar claramente demarcados, bem como o nível de 
referência dos baldrames. As faces dos pilares e vigas que terão ligação com a alvenaria necessitam estar chapiscadas 
há pelo menos três dias. para melhor aderência entre a estrutura e as paredes. Recomenda-se que o escoramento 
apoiado na laje superior deva estar retirado.
EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
• D e m a r c a ç ã o
Quando sobre laje, limpar o piso com vassoura de piaçaba, removeres materiais soltos e verificar o 
nivelamento da laje com nivel de mangueira ou nível a laser. Caso ocorra desnivelamento superior a 2 cm, se for 
saliente ele deverá seil removido ou se houver depressão esta terá de seil preenchida um dia antes do assentamento 
da alvenaria. Após, marcar cada eixo de referência da estrutura (previamente locados topograficamente). riscando na 
laje com um barrote afiado de aço ou então assentando uma faixa de argamassa e após batendo sobre cia uma linha 
de náilon posicionada sobre o eixo. Em seguida, assentar uma fiada de demarcação utilizando os mesmos tipos de 
bioco cerâmico e de argamassa a serem usados no restante da parede.
Deve-se iniciar pela alvenaria da fachada, assentar os blocos das duas extremidades da parede locando com base nos 
eixos de referência. Esticar uma linha unindo os dois blocos por um de seus lados. Assentar entre eles os demais 
blocos da fiada de demarcação, modulando-os mediante o espaçamento das juntas verticais e utilizando, se 
necessário, um meio-bloco. As juntas verticais precisam ser preenchidas para garantir maior resistência a choques 
acidentais. Após, demarcar as paredes internas com base nos eixos de referência, atentando para os vãos de porta 
(colocando gabaritos para tal) e de prumada de instalações. A espessura da argamassa de assentamento pode variar 
de I cm a 3 cm.
• Elevação das paredes A argamassa de assentamento é aplicada na parede do bloco por meio de colher de pedreiro 
ou de desempenadeira de madeira, de modo a formar cordões contínuos nos dois lados do bloco. No encontro da 
parede com o pilar, o bloco deve ser assentado com a argamassa da junta vertical já  sobre ele colocada, precisando 
ser o bloco fortemente comprimido sobre a estrutura (previamente chapiscadas) para melhor ligação entre eles, A 
espessura das juntas horizontais deve ser de 1 cm a 2 cm. As juntas verticais têm de ser preenchidas com argamassa 
somente nos casos de: fiada de respaldo da alvenaria; entre blocos em contato com os pilares e os blocos adjacentes; 
nas interseções de paredes e os blocos adjacentes (no caso de amarração da interseção das paredes com os próprios



biocos, o preenchimento das juntas verticais é dispensável); nas paredes apoiadas em lajes em balanço; nas paredes 
muito esbeltas; nas paredes com o respaldo livre (platibandas, guarda-corpos, muretas entre cozinhas e área de 
serviço etc.); nas paredes muito recortadas para embuti mento de tubulações; nas paredes muito curtas (espoletas 
ele.). E preciso ser feito o assentamento das fiadas com juntas verticais desencontradas (amarração), sendo 
necessário o uso de meios-blocos (em fiadas alternadas) nas extremidades das paredes, estas são levantadas (com 
auxílio de escantilhões para a marcação da cota de nível de cada fiada, por meio de uma linha interligando-os) até 
atingir a cota de nível das contra-vergas de vão de janela. Apôs a execução da contra-vergas, tem de ser colocado o 
gabarito da janela. As fiadas seguintes são assentadas até a cola de nível das vergas de porta e de janela. É necessário 
deixar um gabarito no vão onde será instalada a caixa de distribuição de luz, as vergas e contra-vergas podem ser 
executadas in loco com o uso de blocos tipo canaleta (preenchidas de concreto de fck = 15 MPa, no mínimo, e duas 
barras de aço 0 6.3 mm) ou então ser pré-irioldadas. O apoio mínimo das contra-vergas é de 30 cm de cada lado do 
vão e o das vergas é de 20 cm, no caso de ocorrer vãos distantes de menos de 60 cm. as vergas (e as contra vergas) 
precisam ser contínuas. Poderão ser corrigidos desaprumos e desalinhamentos na conferência de cada fiada 
executada. Por ocasião da elevação da alvenaria, recomenda-se serem deixados os conduites verticais atravessando 
furo do bloco cerâmico vazado (no caso de o modelo do bloco possibilitar), dispensado posterior corte na parede para 
embutimento deles. É recomendável reforçar a ligação entre a parede e o pilar por meio de liras com 40 cm de 
comprimento de tela de aço zincada (fio 1,6 mm e malha 15 mm * 15 mm) ou similar, posicionadas na cota de nível 
de juntas de assentamento alternadas. A tela tem de ser fixada na estrutura com dois pinos de aço. Onde a alvenaria 
será atravessada por prumada de tubulação (hidráulica ou elétrica), a parede deve ser levantada deixando-se um vão 
livre para a passagem dos tubos, os quais precisam ser envolvidos com tela para melhor aderência da argamassa de 
chumhamenlo. Além disso, é necessário prever, por ocasião do revestimento, a colocação de tela de aço zincada 
(com fio 0 1,6 mm com malha 15 mm * 15 mm) ultrapassando cm 30 cm cada lado do vão. O vão entre o final da 
elevação da parede e a estrutura (viga ou laje) precisa ser preenchido de modo a fixar a alvenaria (aperto) por meio 
de encunhamento com tijolos maciços cerâmicos inclinados ou com cunhas pré-moldadas 
de concreto ou então mediante o preenchimento do vão, com 2 cm a 3.5 cm, com argamassa expansiva, é 
recomendável. Antes da fixação (aperto) da alvenaria de um andar, que estejam concretadas quatro lajes acima c 
desformados os dois pavimentos superiores,

PISO C E R Â M 1 CO 
TERMINOLOGIA
* Piso cerâmico: placa extrudada ou prensada destinada ao revestimento de pisos, fabricada com argila e outras 
matérias-primas inorgânicas, com a face exposta vidrada ou não. e com determinadas propriedades físicas e 
características próprias compatíveis com sua finalidade
- Piso cerâmico não vidrado: placa cerâmica cujo corpo apresenta composição, cor, textura e características 
determinadas pelas matérias-primas e processos de fabricação utilizados, com valores médios de absorção de água de 
acordo com os parâmetros a seguir:
* impermeável: aquele cujo corpo apresenta absorção de água até 0,5%
* de baixa absorção: aquele que apresenta absorção de água entre 0.5% e 3%
* de média absorção: o que apresenta absorção entre 3% e ó%
* de alta absorção: o que apresenta absorção acima de 6%.
- Porcelanato; piso cerâmico não vidrado composto por pigmentos misturados à argila durante o processo de 
prensagem. Quando queimados, os ladrilhos apresentam aspecto de pedra natural, em que camadas de pigmentação 
permeiam a base de argila. Possibilitam o acabamento polido (com brilho) e não-polido (sem brilho).
- Piso cerâmico vidrado: produto que possui uma camada de vidro impermeável, composta de materiais cerâmicos 
fundidos sobre toda a face exposta, e cujo corpo apresenta composição, cor, textura com características determinadas 
pelas matérias-primas e processos de fabricação utilizados, com valores médios de absorção de água de acordo com 
os parâmetros a seguir:
* de baixa absorção: aquele cujo corpo apresenta absorção de água até 4%
* de média absorção: aquele que apresenta absorção de água entre 4%  e 15%
* de alta absorção: apresenta absorção ente 15% e 20%.



- Piso cerâmico decorado: produto que obedece às definições dos dois itens acima e apresenta desenhos ou motivos 
na face exposta.
- Piso cerâmico antiderrapante: produto que obedece às definições de um dos três itens acima e cuja 
face exposta possui características não escorregadias, devido à presença de partículas abrasivas, 
saliências, sulcos ou aspereza natural.
- Peça de acabamento: produto que obedece à definição de piso cerâmico, com formato e dimensões várias, com a 
finalidade de assegurar o acabamento estético e funcional de um revestimento cerâmico.
- Dimensões nominais: dimensões de referenciados pisos cerâmicos individuais, dadas em centímetros, conforme 
normas técnicas.
- Dimensões de fabricação: dimensões dos pisos cerâmicos individuais lixadas pelo fabricante eque têm de estar em 
conformidade com as dimensões nominais.
- Dimensões reais: dimensões efetivas das peças individuais de um lote.
- Espessura de fabricação: espessura tio piso cerâmico indicada pelo fabricante no catálogo e/ou na 
embalagem,
- Limites de tolerância das dimensões reais: valores extremos a que podem chegar as dimensões das 
peças individuais, em relação às suas dimensões de fabricação.
- Face exposta: superfície de uso do piso cerâmico, destinada a ficar aparente após o seu assentamento.
- Tardoz ou lace de assentamento: superfície de aderência tio piso cerâmico, destinada ao seu assentamento. 
GENERALIDADES
Os revestimentos cerâmicos devem seguir às prescrições das normas técnicas, as quais classificam as placas 
cerâmicas em função do grau de absorção de água. fixando limites de características dimensionais, tísicas, químicas e 
mecânicas para cada classe de absorção. A absorção da água está relacionada com todas as demais características e, 
normalmente, quanto menor o grau de absorção, melhor será a qualidade da placa, para efeito de especificação, a 
tabela a seguir apresenta em linhas gerais os usos recomendados em função do grau de absorção do revestimento 
cerâmico:
GRUPO GRAU DE ABSORÇÃO USO RECOMENDADO
I Pisos, paredes, piscinas e saunas
tia 3% a 6% Pisos, paredes e piscinas
11b 10% Pisos e paredes
III >10% Paredes
A resistência à abrasão representa a resistência ao desgaste superficial causado peio movimento de pessoas e objetos.
No caso de cerâmicas não esmaltadas, a abrasão é medida pelo volume de material removido da superfície da peça
quando ela é submetida à ação de um disco rotativo de material abrasivo especifico. Km produtos esmaltados, a
abrasão é medida por um método que prevê a utilização de um abrasimetro que provoca desgaste por meio de esferas
de aço e material abrasivo, O resultado é usado como base para a classificação em grupos conforme tabela a seguir:
ABRASÃO DESGASTE APÓS RESISTÊNCIA
Grupo 0 100 ciclos Desaconselhável para pisos
P E I1150 ciclos Baixa Banheiros, dormitórios
PEI2 600 ciclos Média Ambientes sem portas para o exterior
PEÍ 3 1500 ciclos Média alta Cozinhas, corredores com halls
residenciais, sacadas e quintais
PEI4 12000 ciclos Alta Áreas comerciais, hotéis, show room;, 
salões de vendas
PEI5 >12000 ciclos Altíssima Áreas públicas ou de grande circulação: 
aeroportos etc.
Ao receber o material no canteiro, é necessário verificar se a embalagem contém, entre outras, as seguintes 
identificações:
marcado fabricante; identificação se de qualidade; li]x> do revestimento cerâmico; tamanho nominal (N) e tamanho 
de fabricação (W), modular ou não; natureza da superfície: esmaltada (CL) ou não esmaltada (UGL); classe de 
abrasão (PEI: Porcelain Enantel Institute) para pisos esmaltados; tonalidade do produto; espessura recomendada para 
juntas. No armazenamento dos ladrilhos cerâmicos prensados, as caixas devem ser empilhadas cuidadosamente até a



altura máxima de 1,5 m, em pilhas entrelaçadas para garantir sua estabilidade. O estoque tem de ser separado |x>r 
tipo de peça. calibre e tonalidade, em local coberto e fechado. No caso de armazenamento em laje, verificar sua 
capacidade de resistência para evitar sobrecarga. Do pedido de fornecimento precisam constar, entre outros, o tipo de 
cerâmica:
(referência do fabricante, classe de absorção de água, dimensões, grupo de abrasão, classe de resistência química e 
classe de resistência contra manchas). Os ladrilhos cerâmicos prensados têm, na face de assentamento, rugosidade e 
saliências paia melhorar a fixação, uma vez que suas superfícies sendo muito lisas (quase vitrificadas) não aderem 
convenientemente ao material de assentamento. Geralmente, têm 5 mm a 7 mm de espessura. Os ladrilhos de grés 
cerâmico, também chamados de litocerãmica, são ladrilhos que se apresentam com massa quase vitrificada, mais 
compactos que a cerâmica vermelha, menos brancos que a faiança. Também são feitos com agilidade grês. Como o 
material é de qualidade superior nesse tipo de ladrilho geralmente é feita esmaltação na face aparente, de maneira 
semelhante às louças. No assentamento dos ladrilhos cerâmicos, previamente molhados (imersos em água por 4t) 
min), deverão ser eles comprimidos com o cabo da colher de pedreiro e mantidos constantemente limpos. As juntas 
serão preenchidas (tomadas), após 72 h do assentamento, com pasta de cimento, com adição cie corante se for 
especificado, as quais não poderão ser superiores a 5 mm nem inferiores a I mm. Por uma série de motivos, os pisos 
cerâmicos poderão destacar-se da base: argamassa de assentamento muito rígida ou camada insuficiente de cola. 
ausência de juntas entre as peças adjacentes, retração acentuada da base de assentamento (quando acamada for muito 
espessa), ladrilhos assentados demasiadamente secos, dilatação higroscópica dos ladrilhos (quando a cerâmica for 
porosa) etc. Os problemas poderão também surgir por dilatações térmicas do piso e por deflexões acentuadas da laje. 
Quando existirem juntas de dilatação no contrapiso, elas precisam ser rigorosamente reproduzidas no revestimento 
cerâmico. No sentido de prevenira ocorrência de problemas, recomendam-se diversas medidas;
- em prego de argamassa não muito rígida, sugerindo os traços 1:4 (cimento com areia) ou I ;0,25:5 (cimento, cal e 
areia), em volume, quando preparada na obra, ou então o uso de argamassa industrializada colante;
- assentamento com observação de folga entre as peças, variando essas juntas de 1 mm a 5 mm em função do 
tamanho dos ladrilhos c da localização do piso (interno ou externo ao edifício);
- dessolidarização do piso cerâmico de paredes laterais,
A argamassa colante pré-fabricada para assentamento de ladrilhos com a mesma utilizada para azulejos. Seu uso 
dispensa a imersão prévia dos ladrilhos cm água. Existem argamassas de rejuntamento industrializadas, prontas para 
uso, fabricadas com resinas acrílicas, e coloridas. Qualquer processo de rejuntamento tem de utilizar um rodo de 
borracha. As ferramentas necessárias para o assentamento do ladrilho são: máquina cortadora de cerâmica, máquina 
perfuradora, espaçadores plásticos, desempenadeira dentada x 8", esquadro, torquês, rodo de borracha e 
demais ferramentas de pedreiro (colher, martelo, régua, linha de náilon, nível de bolha, nível de mangueira, lápis de 
carpinteiro, metro dobrável de madeira e outras). Quanto ao desenho da colocação, os mais comuns são em escama 
de peixe, cm tabulei™ de dama ou em alinhamento. Nos pisos, o afloramento de manchas ocorre principalmente por 
efeito da capilaridade, nos rejuntamentos. que permitem a entrada de água, atingindo a base. O aparecimento 
De manchas pode se dar também por problemas relacionados com a produção do revestimento, ocorrem também: a 
eflorescência da cerâmica (aparecimento de brancas, poeirentas, quimicamente neutras e sem cheiro, contidas no 
interior dos tijolos queimados a baixa temperatura) e a exsudação do cimento (líquidos pegajosos alcalinos, oriundos 
dos álcalis solúveis do cimento, com cheiro, removíveis com ácido). A carbonatação é o processo 
de desaparição do cheiro alcalino, típico das obras. A carbonatação insolubiliza álcalis e portanto evita exsudações- 
A recomendação deixar (carbonatar) por quatro semanas. Nos contrapiso sobre o terreno:
- o solo precisa estar compactado
- é necessário ser colocada uma camada de pedrisco para drenagem de água subterrânea
- o contrapiso tem de ser impermeabilizado, arejado e seco.
ASSENTAMENTO - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Projeto de arquitetura, de impermeabilização (se houver) e de revestimento cerâmico (se existir) e memorial 
descritivo.
MATERIAIS É EQUIPAMENTOS
Além daqueles existentes obrigatoriamente no canteiro de obras, quais sejam, dentre outros:
- Ãgua limpa



- EPCs E EPI s (capacete, botas de couro com luvas de borracha)
- Colher de pedreiro
* Linha de náilon
* Lápis de carpinteiro
* Desempenadeira dentada de aço
- Trena metálica
* Régua de alumínio de 1" K 12" com 2 m
- Nível de mangueira 
»Nível de bolha
* Cai sole para argamassa
* Escova de piaçaba
* Vassoura de piaçaba
* Partos, estopa ou esponja 
•Lixa
«Carrinho de mão 
> Guincho, mais os seguintes:
* Peças cerâmicas para piso
* Argamassa industrializada colante
* Argamassa industrializada para rejunte
* Material selante ou calafetador para juntas de trabalho
* Espaçadores plásticos em
* Riscador manual provido de broca de vídea
* Rodo de borracha
< Martelo de borracha ou bloco de madeira com cerca de 12 em x 20 cm por 6 cm 
' Pedaço de ferro redondo recurvado ou pedaço de madeira para frisar junta
* Serra elétrica portátil com disco adiamantado.
MÉTODO Executivo
CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS
Ó contrapiso regularizado deve estar concluído há pelo menos 14 d com a impermeabilização precisa estar executada 
e testada e estar com sua proteção mecânica,
Os batentes têm de estar instalados c conferidos, com folga prevista para o assentamento da cerâmica.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparara superfície removendo a poeira, partículas soltas, graxa e outros resíduos por meio de escovas e vassouras. 
Marcar os níveis do piso final nas paredes, com o auxílio de mangueira de nível e trena metálica.
Quando se tratai 1 de piso cm nível, estica! 1 linha de náilon nas duas direções do piso, demarcando a primeira iinhada 
a ser assentada, a qual servirá de referência para as demais fiadas, no caso de piso com caimento para ralo, esticar 
linhas dos cantos de parede ou boxe de chuveiro na direção do centro do ralo. Nesse caso, haverá necessidade de 
corte das peças cerâmicas no encontro dos planos criados pelos caimentos, os cortes das peças precisam ser 
executados antes da aplicação da argamassa colante, devendo ser feitos por meio de serra elétrica com disco 
adiamantado e/ou riscador manual provido de broca de vídea. Espalhar unta cantada de cerca de 3 mm a 4 mm de 
argamassa colante comprimindo-a contra o substrato com o lado liso da desempe nade ira de aço, 
sobre cerca de 2 ni3. Passar em seguida o lado dentado, formando cortes que possibilitam o nivelamento do [liso. 
Assentar as peças cerâmicas secas, sequencialmente, ajustando-se o posicionamento das peças com o auxílio de 
espaçadores plásticos em "+". Verificar constantemente o caimento com auxílio de um nível de bolha. A colocação 
de pisos cerâmicos justapostos, ou seja, com juntas secas, não será admitida. Quando não especificado de fomia 
diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas e suas espessuras serão de:
* para peças de 7.5 cm * 15,0 cm a espessura da junta será de 2 mm 
-para peças de 15.0 cm * 15,0 cm a espessura da junta será de 2 mm
* para peças de 15.0 em x 20,0 cm a espessura da junta será de 2 mm
* para peças de 15.0 cm x 30,0 cm a espessura da junta será de 3 mm
- para peças de 20.0 cm x 20,0 cm a espessura da junta será de 2 mm



* para peças de 20,0 cm * 30,0 em a espessura da junta será de 3 mm a 5 mm
* para peças de 30,0 cm * 30,0 cm a espessura da junta será de 3 mm a 5 mm
* para peças de 40.0 cm x 40,0 cm a espessura da junta será de 5 mm a 10 mm.
Além das juntas entre as peças, deverão ser previstas juntas de expansão/contração. Estas, a cada 5 m a 10 m, terão
no mínimo 3 mm de espessura e sua profundidade terá de alcançar a laje ou o lastro de concreto. As juntas de 
expansão/contração serão sempre necessárias nos encontros com paredes, outros pisos, pilares cie. Elas receberão, 
como material de enchimento, calafetadores ou selantes que mantenham elasticidade permanente. Depois de terem 
sido distribuídas sobre a área a pavimentar, as cerâmicas serão batidas com auxílio de bloco de madeira apropriada 
de cerca de 12 cm x 20 cm * 6cm e de martelo de borracha. As peças cerâmicas de maiores dimensões, de 15 cm * 
3U cm ou 20 cm * 20 cm ou mais, serão balidas uma a uma, com a finalidade de garantir a sua perfeita aderência. 
Após um período mínimo de 72 h do assentamento, iniciar o rejuntamento das peças, procedendo da seguinte 
maneira:
limpar as juntas com uma vassoura ou escova de piaçaba de modo a eliminar toda a sujeira, como poeira e restos de 
argamassa colante, e em seguida umedeça-as. Espalhar a argamassa de rejunte com um rodo de borracha e em 
seguida frisar as juntas com uma ponta de madeira ou ferro redondo recurvado. Aguardar cerca de 15 min e limpar o 
excesso com um pano úmido, [depois, aguardar aproximadamente mais 15 min e limpar novamente com um pano 
seco.

C I M E N T A D O
REGULARIZAÇÃO IMPERMEÁVEL DE PISO - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Projetos de estrutura, arquitetura, instalações elétricas e hidráulicas, contrapiso (quando houver ou ter elaborado na 
obra) e impermeabilização (quando houver),
13.4.1.2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Além daqueles existentes obrigatoriamente no canteiro de obras, quais sejam, dentre outros:
* EPCs e EPIs (capacete, botas de couro e luvas de borracha)

* Desempenadeira de madeira
* Desempenadeira lisa de aço
* Pé-de-cabra
+ Lápis de carpinteiro
+ Régua de alumínio de P" * 2" com 2 m ou de I Vi' * 3" com 3 m
* Nível de mangueira ou aparelho de nível a laser
* Enxada
+ Caixote para argamassa
* Vassoura de piaçaba ou vassourão
* Carrinho de mão
* Guincho.
mais os seguintes (os que forem necessários, dependendo do tipo de obra):
* Aditivo impermeabilizante para argamassa rígida
* Tal Iscas de material cerâmico
4 Equipamento de água pressurizada
* Padiola
* Argamassadeira móvel de eixo horizontal ou betoneira.
MÉTODO EXECUTIVO
CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS

* Ãgua limpa
* Cimento Portland CP-II
* Areia média lavada
* Colher de pedreiro
* Pá



A alvenaria deve estar concluída e as instalações elétricas e hidráulicas do piso (em especial os raios, colunas e 
prumadas) têm de estar executadas e testadas, A base (substrato) precisa estar limpa e livre de restos de argamassa, 
gesso, terra, poeira ou qualquer outro material aderido. As partes lisas devem ser apicoadas, lavadas com jato de 
água sob pressão, varridas com vassoura de cerdas duras e deixadas umedecidas.
Ex e c u ç ã o  d o s  s e r v iç o s
A transferência de nível necessita ser feita por meio de um nível de mangueira ou nível a laser a partir do nível de 
referência, segundo o projeto de contrapiso, quando houver. Assentaras taliscas na base (substrato), de preferência 2 
d antes da execução do contrapiso e prever um caimento não inferior a 0,5% (0,5 cm a cada metro) nas áreas 
molhadas, no sentido dos ralos. O cimentado deve ter espessura de cerca de 2 cm, a qual não pode ser, em ponto 
algum, inferior a 1 cm. Após o assentamento das taliscas, limpar a superfície e executar a preparação da base, 
polvilhando cimento na superfície molhada (afim de criar uma fina camada de ligação entre a base de concreto e a 
argamassa impermeabilizante que será aplicada); essa nata de cimento pode ser espalhada 
com uma vassoura. Preparar argamassa impermeabilizante com cimento Portland, areia média lavada e aditivo 
impermeabilizante (seguindo instruções do fabricante do produto). Lançar sobre a nata ainda fresca a argamassa 
impermeabilizante, pressionada com colher de pedreiro, para a execução de faixas mestras entre as taliscas.
Em seguida, preencher os intervalos entre as mestras, espalhando a argamassa com enxada. Após compactar a 
argamassa, é necessário providenciar o seu sarrafeamento com movimentos de vai-e-vem. apoiando uma régua de 
alumínio nas mestras e removendo as sobras, até que a superfície alcance o nível das mestras. Para o acabamento 
final, é preciso polvilhar cimento e alisara superfície com uma desempenadeira de madeira ou de aço, em função do 
acabamento áspero ou liso (sem revestimento ou com revestimento de vinil - desempenadeira de aço e com 
revestimento cerâmico usando argamassa colante, mármore ou granilite - desempenadeira de madeira).
No caso de acabamento final sem revestimento (somente cimentado), a areia deve ser previamente peneirada. Para 
boa cura do cimentado, o piso precisa ser mantido úmido durante 96 li, sem trânsito algum sobre ele.
PISO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Projetos de arquitetura (térreo e implantação, se houver) e de paisagismo (quando existir),
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Além daqueles existentes obrigatoriamente no canteiro de obras, quais sejam, dentre outros:
* EPCs e EPIs (capacete, botas de couro e de borracha com cano longo e luvas de borracha)
- Água limpa
- Cimento Portland CP-H
* Areia média lavada
* Pedra britada n° 2
* Concreto com britas 1 e 2 e slump 5 * ou 8 ± 1 
-Sarrafos de madeira
- Piquetes de madeira
- Colher de pedreiro
* Desempenadeira de madeira
- Régua de alumínio de I Vi" * 3"' com 3 m
* Desempenadeira de aço
* Pá
* Enxada
* Mangueira de nível ou aparelho de nível! a laser
* Geriea (desnecessária para concretagem com bombeamento)
* Carrinho de mão,
mais os seguintes (os que forem necessários, dependendo do tipo de obra):
* Desempenadeira de espuma
* Peneira
* Caixote para argamassa
* Soquete de concreto com cerca de 8 kg
* Vibrador de mangote de imersão



• Vibrador de placa
• Serra motorizada portátil com disco diamantado
* Acabadora mecânica (helicóptero),
MÉTODO EXECUTIVO
CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS
O solo deve estar limpo (inclusive livre de vegetação), plano c compactado com soquete de concreto com cerca de 
SS kg. As formas laterais têm de estar totalmente executadas, com os alinhamentos e caimentos obedecendo ao 
projeto de arquitetura e/ou paisagismo. As formas de sarrafos são fixadas ao solo com piquetes, formando quadros de 
tal forma que resultem juntas secas retilíneas. Os quadros não podem ter dimensões maiores que 2,5 m, as formas 
precisam ser executadas com caimento no sentido dos locais previstos para escoamento das águas pluviais, sendo sua 
inclinação não inferior a 0, 5 % (em áreas descobertas).
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
' A c a b a m e n t o m a n u a l
E preciso executar lastro plano de brita corrida ou pedra britada n"2, com 5 cm de espessura, apropriadamente 
apiloado com soquete de concreto com cerca de 8 kg. Sobre a base molhada. É necessário espalhar a camada de 
concreto, com fck = 13,5 MPa a fck= 22,5 MPa (em função da carga), slump 5 ± I e britas n° 1 e n"2. O 
espalhamento deve ser uniformemente e em quantidade tal que, após o adensamento com vibrador (ou excepcional 
mente com soquete), reste pouca argamassa a ser removida, facilitando os trabalhos de acabamento. E preciso dar 
acabamento pelo sarrafeamento do concreto utilizando régua de alumínio apoiada em duas formas paralelas (ou 
placas já concretadas), que servem como guia. seguido do desempeno c moderado alisamento. É necessário 
adicionar, por polvilha mento, mistura seca de cimento e areia peneirada, no traço 1:3 (sem adicionar água), antes de 
terminada a pega do concreto, submetendo a superfície a novo alisamento com desempenadeira de madeira (para 
acabamento áspero) ou desempenadeira de aço (para acabamento liso). A sequência de concretagem é a seguinte:
* concretar altemadamente os quadros da lona, como em um tabuleiro de xadrez (concretagem cm 
xadrez)
* 2 d após a concretagem, remover as fôrmas
* utilizar as laterais das placas já concretadas como forma paia as demais: atiles da segunda 
etapa de concretagem, isolar uma placa da outra, aplicando uma pintura de cal (ou tinta látex) 
na lateral da placa já executada
* as formas de madeira serão reaproveitadas.
Quando não for possível fazer no mesmo dia a concretagem da base e o acabamento final da superfície de concreto, a 
base precisa ser limpa e lavada para recebera aplicação posterior de argamassa, no traço 1:3, de cimento e areia 
peneirada (com água), no dia imediatamente seguinte. Messe segundo caso, a argamassa terá de ser espalhada e 
balida levemente de forma a provocar o afloramento de água na superfície. Em seguida, se fará polvilhamento de 
cimento puro, dando acabamento conforme as seguintes indicações:
• liso, obtido por leve pressão de desempenadeira de aço
• áspero, obtido com desempenadeira de madeira.
Os cimentados necessitam ser divididos em painéis, coincidindo com as juntas da base (substrato) de concreto, com 
sua espessara nunca poderá ser inferior a I cm. É necessário que a cura do concreto ocorra com sua superfície 
continuamente molhada durante 3 d. Para tanto, sua superfície acabada deve ser recoberta com manta geotêxtil sacos 
de aniagem ou mesmo uma camada de areia de cerca de 3 cm,
• Acabamento mecânico recomendável que a espessura da placa seja de 12 cm quando tiver de suportar passagem 
eventual de veículo. É necessário executar lastro plano de brita corrida ou pedra britada n42, com 5 cm de espessura, 
apropriadamente apiloado com soquete de concreto com cerca de S kg. Deve-se colocar uma armadura de arame de 
aço O 4,2 mm em malha de 8 em nas duas direções principais, A sobreposição da malha nas emendas tem de ser de 
21 cm, é aconselhável usar concreto do tipo com britas 1 e 2, fck- 22.5 MPa (para trânsito eventual de veículo; para 
cargas menores o fck pode ser reduzido) e slump S ± 1. Durante a concretagem, é preciso suspender manuaimente a 
armadura de modo a garantir seu cobrimento de 3 cm a 5 cm na face inferior da placa. O desempeno tem de ser 
realizado com régua de alumínio com comprimento suficiente para apoiar-se nas formas de borda, que servem de 
guia. O acabamento deve ser rústico, dado com acabadora mecânica (helicóptero), seguido de aplicação de esponja 
ou vassoura. As juntas de dilatação são executadas por corte com serra motorizada com disco diamantado, no dia
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seguinte ao lançamento do concreto, corte esse com profundidade de aproximadamente 4 cm, formando quadros com 
dimensões máximas de 2.5 m, E necessário que a cura do concreto ocorra com sua superfície continuamente molhada 
durante 3 d.

AZULEJO
Generalidades
Azulejos são placas de louça cerâmica, de corpo poroso, vidradas em uma das faces, na qual recebe
corante (s). A face posterior (tardos) não é vidrada c apresenta saliências para aumentar a capacidade de aderência da
argamassa de assentamento. A espessura média é de 5,4 mm. São fabricados em grande variedade de
cores, brilhantes e acetinadas, c em diversos padrões lisos c decorados. Os azulejos precisam ser escolhidos
(classificados) na obra quanto às suas: qualidade (defeitos na superfície ou cantos, diferenças de tonalidade etc.),
empeno e dimensões (devendo para tanto ser providenciada, no canteiro de obras, a confecção de gabarito para
aferição de bitola dos azulejos a serem aplicados).
ASSENTAMENTO
Aplica-se a paredes constituídas por concreto moldado no local, por painéis pré-moldados de concreto e por 
alvenarias de tijolos maciços cerâmicos, blocos cerâmicos, blocos vazados de concreto simples e blocos 
silicocalcários.
TERMINOLOGIA
- Camada de regularização: camada intermediária aplicada sobre a superfície da parede com a finalidade de eliminar 
irregularidades existentes.
- Junta; fresta regular entre dois componentes distintos.
- Junta de assentamento: fresta regular entre dois azulejos adjacentes.
- Junta de movimentação (comumente chamada de junta de dilatação): junta intermediária, normalmente mais larga 
que as juntas de assentamento, projetada para aliviar tensões provocadas pela movimentação da parede e/ou do 
próprio revestimento.
MATERIAIS
- Azulejo
Os azulejos têm de satisfazer as seguintes condições:
- estar conforme com as normas técnicas;
* a codificação (número e/ou nome comercial do modelo) do material estar de acordo com a 
que foi solicitada:
* os códigos de tonalidade indicados nas embalagens de fabricação ser idênticos para uso no 
mesmo ambiente;
* estar cm conformidade com as dimensões de fabricação Indicadas nas embalagens;
- estar conforme com a classe indicada nas embalagens.
- Agregado miúdo
O agregado precisa satisfazer as seguintes condições:
a) estar conforme com as normas técnicas;
- Ãgua de amassamento
Pode-se empregar água potável retirada de poço ou fornecida pela rede de abastecimento público; águas não potáveis 
atenderão ao disposto nas normas técnicas,
- Adesivos
Pode-se empregar adesivos, desde que satisfaçam o disposto no item Aderência adiante descrito.
- Material de preenchimento de juntas de movimentação
M o preenchimento das juntas de movimentação de vem ser empregados materiais altamente deformáveis, tais como 
borrachas alveolares, espuma de poliuretano, manta de algodão para calafate, cortiça, aglomerado de madeira (com 
massa especifica aparente da ordem de 0,25 g/cm3) etc.
- Na vedação das juntas de movimentação têm de ser utilizados selantes á base de poliuretano, polissulfeto, silicone 
etc.: em caso de dúvida sobre a qualidade do selante, sua adequação precisa ser comprovada por laboratório idôneo.



- Tiras pré-formadas as liras pré-formadas eventualmente empregadas em j uni as de movimentação devem ser 
confeccionadas com materiais resilientes, tais como PVC. elastômeros etc.; em caso de dúvida sobre a qualidade das 
tiras pré-formadas, sua adequação tem de ser comprovada por laboratório idôneo.
- Armazenagem cie materiais
• Azulejos: precisam ser estocados em local nivelado c firme, ao abrigo das intempéries para 
que as embalagens originais sejam preservadas; as caixas, contendo geralmente de 1 m! a2mi 
de azulejos, comporão pilhas com altura máxima de 2 m, de preferência estocados em grupos, 
cada um deles caracterizado pelas dimensões de fabricação, código de tonalidade e classe, e 
só retirados das embalagens originais por ocasião da imersão cm água ou imediatamente antes 
de serem assentados (quando se recomenda a utilização do azulejo seco).
• Aglomerantes: o cimento e a cal têm de ser armazenados em locais sufi cientemente protegidos 
da ação das intempéries e da umidade do solo, e ficar afastados de paredes ou tetos dos 
depósitos, não se recomenda a formação de pilhas com mais de 15 sacos de cimento quando
o período de armazenamento for de até 15 d, e com mais de 10 sacos quando o período de 
armazenamento for superior a 15 d.
• Areia: deve ser estocada cm local limpo, de fácil drenagem e sem possibilidade de contaminação 
por materiais estranhos que venham a prejudicar sua qualidade: na armazenagem, é 
necessário evitar a mistura de areias com diferentes granulometrias.
•Adesivos: adesivos, com e sem cimento, têm de ser armazenados em suas embalagens originais, 
hermeticamente fechadas, cm locais secos e frescos, ao abrigo das intempéries, devem ser 
seguidas as instruções do fabricante quanto ao período máximo de armazenamento.
SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO
E preciso ser convenientemente preparada para o recebimento da camada de assentamento ou da camada de 
regularização: de maneira geral, a superfície a ser revestida não pode apresentar áreas muito lisas ou muito úmidas, 
pulverulência, eflorescência, bolor ou impregnações com substância gordurosa. Os serviços de revestimento somente 
serão iniciados se:
- as canalizações de água e esgoto estiverem adequadamente embutidas (se for o caso) e ensaiadas 
quanto à estanque idade;
• os elementos e caixas de passagem e de derivações cie instalações elétricas e/ou telefônicas 
estiverem adequadamente embutidas,
- Limpeza A remoção de sujeira, pó e materiais soltos pode ser efetuada por escovação ou lavagem com água. 
Quando necessário, deve ser empregada raspagem com espátula ou escova de fios de aço, para remoção de 
substâncias gordurosas, pode-se escovar a base com solução de soda cáustica (30 g de NaOH para cada litro de água) 
ou solução de ácido muriático (concentração de 5% a 10%), seguindo-se lavagem abundante com água limpa, Para 
remoção de eflorescência, a superfície necessita ser escovada e, posteriormente, limpa com solução de ácido 
muriático (concentração de 5% a 10%), seguindo-se eseovação e lavagem abundante com água limpa, Para remoção 
de bolor, pode-se escovara superfície com uma solução de fosfato trissódico (30 g de Na, PO, para cada litro de 
água) ou com solução de hipoclorito de sódio (4% a 6% de cloro ativo); em seguida, lavagem abundante com água 
limpa.
- Preparo tia superfície as superfícies lisas, pouco absorventes ou com absorção heterogênea de água. têm de ser 
preparadas previamente ao assentamento de azulejos com argamassa tradicional ou à execução de camada de 
regularização, mediante a aplicação uniforme de chapisco. As superfícies de concreto podem, se necessário, ser 
picotadas. O desvio de prumo das paredes não deve exceder U/600, sendo II a altura total considerada. Caso 
contrário, executar
camada de regularização sobre a superfície preparada de acordo com o acima especificado e previamente umedecida, 
conforme procedimento descrito a seguir, A camada de regularização tem de ser feita com a máxima antecedência 
possível, com vistas a atenuar o efeito da retração da argamassa sobre o revestimento de azulejos, empregando 
argamassa mista de cimento, cal e areia com traços, em volume, que podem variar de I; 1:6 a I ;2:1>, no caso de 
utilização de cal hidratada, e 1:0,5:6 a 1:1.5:9, quando do emprego de pasta de cal extinta em obra. No caso de 
aplicar argamassa com traço distinto ao acima citado, recomenda-se:
• a relação entre o volume de agregado e o volume de cimento não pode ser superior a 9
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• as relações (r) entre o volume de agregado e o volume de aglomerantes devem ser:
2.5 < r < 3,0 no caso de argamassa de cimento e cal hidratada
3.5 ás r < 4,0 no caso de argamassa de cimento e pasta de cal.
Nos locais previstos para execução de juntas de movimentação, precisam ser colocados, por ocasião da execução da 
camada de regularização, elementos removíveis (ripas de madeira, por exemplo) ou elementos que permanecem tio 
local atuando como material de enchimento. Na execução da camada de regularização, inicialmente têm de ser 
assentadas taliscas (tacos de madeira com aproximadamente I cm de espessura) com a argamassa de regularização de 
modo a obter o prumo desejado: a partir das taliscas externas, e com o auxilio de uma linha bem esticada, devem ser 
assentadas taliscas intermediárias com distanciamento máximo de 1 m, A espessura da camada de regularização 
precisa, de preferência, ser igual ou menor que 1,5 cm para evitar o aumento das tensões de retração. Havendo 
necessidade de regularização com maior espessura, ela tem de ser 
executada em duas ou mais camadas, obedecendo ao seguinte:
• o acabamento da superfície da camada executada precisa ser adequadamente áspero: se necessário, 
a superfície será escarificada:
• a argamassa deve estar adequadamente endurecida e a superfície, umedecida antes da execução 
da camada subsequente.
Estando as taliscas assentadas, é necessário lançar entre elas a argamassa de regularização disposta cm faixas 
verticais, de modo a constituírem as guias, a argamassa precisa ser bem compactada contra a superfície da parede e 
lançada em excesso, sendo cm seguida sarrafeada com uma régua de alumínio, que deve ser deslocada sobre duas 
taliscas consecutivas cm movimentos de vai-e-vem, Executadas as guias, é necessário continuar lançando entre elas a 
argamassa de regularização, sempre em excesso c sempre procurando obter o máximo de adensamento da argamassa: 
o aprumo final da camada de regularização é obtido com o deslocamento da régua sobre duas mestras consecutivas.
O acabamento da superfície da camada de regularização tem de ser áspero.
REVESTIMENTO
- Dispositivo de assentamento
Quanto à forma de aplicação, os azulejos podem ser assentados em diagonal, com juntas a prumo ou 
em amarração.
- Juntas de assentamento
No assentamento dos azulejos, é preciso mante entre eles juntas com largura suficiente paia que haja perfeita 
infiltração da pasta de rejuntamento e para que o revestimento de azulejo tenha relativo poder de acomodação às 
movimentações da parede e/ou da própria argamassa de assentamento. De acordo com as dimensões dos azulejos, 
devem ser mantidas as juntas de assentamento mínimas
- Juntas de movimentação
As juntas de movimentação (comumente chamadas de juntas de dilatação}, longitudinais e/ou transversais, têm de 
ser executadas nos seguintes casos:
• em paredes internas com área igual ou maior que 32 m2, ou sempre que a extensão do lado 
for maior que 8 m;
• em paredes externas com área igual ou maior que 24 m2, ou sempre que a extensão do lado 
for maior que 6 m.
As juntas de movimentação precisam aprofundar-se até a superfície da alvenaria; ajunta tem de ser 
preenchida com material deformável, sendo em seguida vedada com selante flexível, A largura da junta deve ser 
dimensionada em função das movimentações previstas para a parede e da deformabilidade admissível do selante; 
como regra prática, e na inexistência de um dimensionamento mais preciso
Para as distâncias intermediárias, adotar os valores correspondentes ao limite imediatamente superior.
As juntas de movimentação podem ainda ser executadas com tiras pré-formadas, constituídas por 
materiais resilientes; essas tiras devem ser colocadas durante o assentamento dos azulejos e ter configuração 
adequada para absorver as movimentações do revestimento de azulejo e propiciar estanque idade á junta,
- Planeza Na verificação da planeza do revestimento de azulejo, é necessário considerar as irregularidades graduais e 
as irregularidades abruptas. A s graduais não podem superar 3 mm em relação a uma régua com 2 m de comprimento; 
as abruptas, I mm em relação a uma régua com 20 cm de comprimento. Essa exigência é válida tanto para os



ressaltos entre azulejos contíguos como para a planeza entre partes do revestimento de azulejo contíguas a uma junta 
de movimentação,
- Alinhamento das juntas de assentamento não pode haver afastamento superior a 2 mm entre as bordas de azulejos 
planejadamente alinhados e a borda de unia régua com 2 m de comprimento, faceada com os azulejos extremos.
- Aderência Õ revestimento de azulejo deve aderir adequadamente á parede; para tanto, tem de satisfazer as seguintes 
condições:
• quando o azulejo for submetido a pequenos impactos com instrumento rijo. não contundente, 
não pode produzir som cavo (chocho);
• sempre que a fiscalização julgar necessário, consideradas seis determinações de resistência 
de aderência efetuada nas condições descritas nas normas técnicas, após cura do material 
Utilizado no assentamento (28 d, caso possua cimento), pelo menos quatro valores têm de ser 
iguais ou superiores a 0,3 MPa (3 kgf/cmz).
- Proteção Jó revestimento ao color
Os azulejos, após assentamento, precisam ser protegidos de insolação direta ou de qualquer outra fonte de calor, 
durante 72 h.
PROCESSO DE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO PORTLAND E CAL 
Por esse processo, o cimento Portland comum é utilizado como adesivo.
- Etapas dos serviços:
• chapisco sobre o substrato, deixando-o curar até atingir sua resistência mecânica;
• imersão (prévia) das peças em água, tomando o cuidado de. antes do assentamento, deixar escorrer o excesso de 
água;
• preparação da argamassa de assentamento, misturando uma parte de cimento, e uma parte de cal hidratada e cinco 
partes de areia úmida, cm volume, podendo variar tais proporções até uma parte de cimento, uma parle de cal 
hidratada e sete parles de areia úmida;
• umedecimento do chapisco, abundantemente;
• colocação da argamassa de assentamento úmido das peças;
• posicionamento do azulejo na parede, seguido de leves pancadas com o cabo de madeira da colher de pedreiro, 
cuidadosamente (a fim de não danificar o esmalte);
• formação de juntas de 1 mm a 3 mm, conforme o alinhamento das peças;
• rejuntamento com pasta de cimento branco, após aguardar o maior tempo possível para a cura e retração da 
argamassa de assentamento. A pasta de cimento branco deverá ter adição de avaliação de corante, e lodo seu excesso 
ser removido logo após a execução do rejuntamento. Após 7 d de cura, a retração da argamassa c de cerca de 80% da 
que ocorre aos 28 d, O mercado oferece argamassa pré-fabricada para rejuntamento, com corante e 
impermeabilizante,
- Amassamento A argamassa tem de ser adequadamente homogeneizada por meio de amassamento manual ou 
mecânico, conforme adiante descrito. Recomenda-se misturar inicialmente a cal hidratada, ou a pasta de cal virgem 
extinta na obra, com areia e água em excesso, deixando a mistura cm repouso durante pelo menos 72 lt, antes do seu 
uso; a adição do cimento será feita na ocasião da aplicação da argamassa, O amassamento manual da argamassa, a 
ser empregado excepcionalmente em pequenos volumes, tem de ser realizado sobre um estrado ou superfície plana, 
impermeável e isento de contaminação com terra ou qualquer outro tipo de impureza. Misturar a argamassa seca de 
cai e areia, previamente preparada, com cimento, de maneira a obter coloração uniforme; em seguida, adicionar aos 
poucos a água necessária, prosseguindo a mistura até a obtenção de argamassa de aspecto uniforme, não é permitido 
preparar, de uma só vez, um volume de argamassa superior ao correspondente a 100 kg de cimento. O amassamento 
mecânico precisa ser efetuado conforme descrito a seguir:
a) a colocação dos materiais na betoneira tem de ser feita na seguinte sequência:
- lançar pane da água e todo volume de argamassa de cal e areia, preparada previamente, pondo 
a betoneira em funcionamento
• lançar todo volume de cimento
•  lançar o restante da água.
b) o amassamento mecânico deve durar, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a perfeita 
homogeneização da mistura, sendo certo que o tempo de amassamento aumenta com o volume da massa, precisando



ser tanto maior quanto mais seca fora argamassa; em nenhum caso, o tempo de amassamento. após terem sido 
colocados todos os materiais na betoneira, tem de seil inferior a 3 min.
- Tempo de validade da argamassa A argamassa não pode ser aplicada sempre que, após a preparação, decorrer o 
intervalo de tempo superior ao prazo de início de pega do cimento empregado, período esse que é da ordem de 2h 30 
min. A argamassa pode ser remisturada nos caixões junto dos azulejistas, sempre que isso se fizer necessário para 
restabelecer sua trabalhabilidade inicial; esse procedimento só pode ser efetuado dentro do prazo de início de pega do 
cimento, empregando a mínima quantidade de água possível.
- Preparação dos azulejos Antes do assentamento, os azulejos devem ser imersos em água limpa, utilizando um 
recipiente não-metálico, por um período compreendido entre 15 min e 2 h; após a imersão, os azulejos têm de ser 
encostados em uma superfície vertical, de modo a permitir o escorrimento da água em excesso. Os azulejos 
destinados ao arremate do revestimento serão cortados mediante emprego de ferramenta com cortante de metal duro 
ou diamante; não podem ser aceitos azulejos com cortes irregulares nas arestas, como aqueles produzidos por 
torquês. Admite-se a utilização dessa ferramenta para execução de pequenos cortes nos cantos dos azulejos. As 
perfurações devem ser feitas, de preferência, com o uso de ferramentas
adequadas. Os azulejos cortados ou perfurados não poderão apresentar emendas.
- Assentamento dos azulejos O assentamento dos azulejos tem de ser realizado de baixo para cima, uma fiada de 
cada vez. conforme a seguir descrito. Nas extremidades da borda inferior da parede, tomando como referência a cola 
prevista para o revestimento do piso. serão assentados dois azulejos, conforme descrito abaixo, apoiados sobre calços 
adequadamente nivelados, utilizando, por exemplo, nível de bolha;
* umedecer a superfície da parede ou da camada de regularização;
* colocar uma porção de argamassa de assentamento sobre o tardoz (face não-vidrada) do azulejo, 
de modo que toda a superfície fique em contato com a argamassa;
* remover com colher de pedreiro parte da argamassa existente nas bordas do azulejo, tomando 
cuidado para não danificar o vidrado;
* colocar a borda inferior do azulejo em contato com a parede. Em seguida, o azulejo deve 
ser pressionado uniformemente contra a parede, de modo que o excesso da argamassa 
saia pelas bordas do azulejo. A espessura da camada de assentamento tem de ser inferior
a 15 mm:
* se houver necessidade de ajustar o nível do azulejo, admite-se dar pequenas batidas sobre ele 
com ferramenta não contundente, por exemplo, de madeira ou borracha;
* as juntas e as bordas do azulejo serão limpas com pano úmido;
* entre os dois azulejos assentados pode ser esticada uma linha para servir como guia para o 
posicionamento dos demais azulejos dessa fiada. Admite-se o emprego de régua de alumínio 
para nivelamento da fiada, em substituição à linha esticada, disposta sobre os azulejos-guia,
Para garantir o prumo das fiadas verticais, é necessário colocar, utilizando o mesmo procedimento
acima indicado, um azulejo-guia em cada extremidade superior da parede, devidamente aprumado e nivelado.
Em seguida, devem ser assentados os azulejos no espaço compreendido entre os azulejos-guia, aliada de cada vez. 
tomando como referência a linha esticada ou uma régua, empregando o procedimento já descrito. As juntas de 
assentamento e de movimentação, se for o caso, têm de ser executadas conforme anteriormente previsto,
- Rejuntamento dos azulejas O rejuntamento dos azulejos deve ser iniciado após 3 d, pelo menos, de seu 
assentamento, verificando se previamente, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existe 
nenhum azulejo apresentando som cavo; em caso afirmativo, precisam eles ser removidos e imediatamente 
reassentados.
O rejuntamento tem de ser executado conforme a seguir descrito: preparar pasta de cimento branco e alvaiade, na 
proporção 3:1 em volume, caso se deseje rejuntamento na cor branca: umedecer as juntas de assentamento dos 
azulejos; aplicar a pasta de cimento branco e alvaiade em excesso com auxílio de rodo e/ou espátula: o excedente da 
pasta tem de ser removido com pano úmido, assim que iniciar o endurecimento, a fim de evitar a aderência da pasta à 
superfície do azulejo. Pode ser utilizada, também, argamassa pré-fabricada para rejuntamento,
PROCESSO DE ASSENTAMENTO COM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 
ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA COLANTE
Trata-se de pó inodoro cor cinza composto de cimento Portland, areia de granulometria controlada c



adesivos solúveis. A argamassa industrializada colante (pré-dosada). utilizada para assentamento de azulejos ou 
outros tipos de placa cerâmica, deve atender ao tempo de abertura mínimo (no espalhamento) em função do local de 
uso: são necessários no mínimo 15 min para fachadas e 20 min para ambientes internos, esses limites são 
importantes, porque indicam o período em que o assentador dispõe para aplicar o azulejo, contando 
a partir do momento em que a argamassa e espalhada na parede, ü  armazenamento do material tem de seguir ás 
orientações do fabricante. Inexistindo tais orientações, a estocagem será feita em pilhas de 20 sacos no máximo, em 
local fechado, apropriado para evitar a ação de água ou umidade, com piso revestido com estrado de madeira. Do 
pedido de fornecimento tem de constar, entre outros, a marca da argamassa adquirida. O consumo de argamassa é de 
3 kg/m: a 5 kg/m:. Ela é embalada em sacos de 5 kg. 15 kg. 20 kg c 30 kg.
PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
a j D o c u m e n t o d e r e f e r ê n c i a
Projetos de arquitetura, de esquadrias (quando houver), de instalações elétricas e hidráulicas, de impermeabilização
(se necessário) e memorial descritivo.
h ) M a t e r i a i s e e q u i p a m e n t o s
Além daqueles existentes obrigatoriamente no canteiro de obras, quais sejam, dentre outros:
- EPCs E EPIs (capacete, botas de couro e luvas de borracha)
* Agua limpa
* Tábuas de 1" * 12" de primeira qualidade (sem nós)
- Colher de pedreiro
* Linha de náilon
* Lápis de carpinteiro
* Desempenadeira dentada de aço
* Trenas metálicas de 5 m e de 30 m
* Régua de alumínio de 1 " * 2" com 2 m ou 1 Vi* K 3" com 3 m
* Nível de mangueira ou aparelho de nível a laser
* Prumo de face de cordel
* Caixote para argamassa
* Escova de piaçaba
* Pano, estopa ou esponja
- Carrinho de mão
* Guincho, mais os seguintes:
- Azulejos
* Argamassa industrializada colante
* Argamassa industrializada para rejunte
* Cantoneiras de alumínio para cautos vivos
* Espaçadores plásticos "+"
* Detergente líquido neutro
* Rodo de borracha sem cabo
* Pedaço de fio de cobre encapado ou pedaço de madeira para frisar junta
* Aparelho de corte manual ou serra elétrica portátil com disco adiamantado.
c) Método executivo - Condições para o início dos serviços
A base (substrato) deve estar acabada, revestida com argamassa (emboço) pelo menos 10 d, aprumada e limpa, e os 
contramarcos de janelas e batentes de portas precisam estar chumbados ou com sua referência definida. Os azulejos 
precisam estar limpos e ser aplicados a seco, sem imersão previa em água (devem estar estocados à sombra, em local 
ventilado).
- Execução tios serviços iniciar o preparo da base removendo a sujeira eventualmente impregnada. Preparar a 
argamassa de assentamento adicionado água ã argamassa industrializada colante na proporção indicada pelo 
fabricante até obter-se consistência pastosa. A mistura assim feita necessita ser deixada em repouso durante 15 mine 
após
deve ser remisturada. O emprego da argamassa já preparada só pode ocorrer no máximo até 21i após o seu preparo, 
sendo proibida a adição de mais água. A fiada mestra tem de ser definida a cerca de uma fiada de altura do piso.



considerando a altura das peças, paginação e espessura das juntas, de modo a evitar necessidade de quebra e arremate 
nas extremidades superiores. Unta vez definida a altura da fiada mestra de uma parede, é necessário transportar esse 
ponto para outra extremidade dela. utilizando uma mangueira de nível ou nível a laser. Esticar uma linha de náilon 
entre esses dois pontos para marcar o nível da primeira fiada. Caso julgar necessário, pode-se fixar uma régua de 
alumínio para ser utilizada como guia ou simplesmente efetuar um risco no substrato. Definida a linha da primeira 
fiada, iniciar o assentamento das peças (secas) acima dela e, após a execução do revestimento do piso, colocar a fiada 
inferior. Em seguida, demarcar uma linha vertical (aprumada) para definir a primeira faixa vertical de peças. Após. 
assentar os azulejos dessa primeira faixa vertical, que servirá de gabarito. Espalhar a argamassa colante com o lado 
liso de uma desempenade ira dentada em uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm de uma área não muito extensa 
(recomenda-se I ní;), para não prejudicaras características de aderência da massa com os azulejos. Passar o lado 
dentado da desempenadeira, formando cordões que possibilitarão o perfeito posicionamento dos azulejos, 
especialmente quanto à planeza do pano. Aplicar a peça cerâmica, empregando uma leve pressão e seguindo o 
alinhamento da fiada inferior, mantendo a espessura da junta constante com o emprego de espaçadores plásticos cm
? t i t l

Para azulejos de 15 cm x 15 cm. recomenda-se juntas com espessura de 1,5 mm e para peças de 15 cm x 20 cm ou 20 
cm * 20 cm, juntas de 2 mm, Com esses cordões ainda frescos, bater com o cabo da colher de pedreiro nas peças 
uma a uma. A espessura final da camada entre o azulejo e o emboço será de 1 mm a 2 mm. As peças devem ser 
cortadas e perfuradas (para passagem de instalações) com equipamentos específicos, antes da aplicação da argamassa 
colante. Também, prever a instalação de cantoneiras de alumínio nas quinas. Sempre executar os cones e arremates 
das peças na primeira fiada (inferior) junto do piso. Acabado o serviço de assentamento, é necessário aguardar um 
período de no mínimo 24 h para o rejuntamento. Para a sua execução, é preciso providenciar a limpeza e 
umedecimento das juntas, a menos que o fabricante não recomende. Espalhar a pasta de rejuntamento com um rodo 
de borracha e frisar as juntas com um pedaço de madeira (pinho de preferência) ou um fio de cobre encapado, para 
acabamento liso e uniforme. Aguardar cerca de 15 min e efetuar unta limpeza com pano. Esponja ou estopa úmidos. 
Aguardar aproximadamente mais 15 min e efetuar mais uma limpeza com um pano seco. Para limpeza final do 
revestimento, lavar com água e detergente líquido neutro. Em piscinas, as recomendações são as seguintes: 
certifique-se de que as paredes e fundo estejam totalmente impermeabilizados, lestados e secos; use revestimento de 
regularização com baixa absorção de água; utilize argamassa colante especial; observe rigorosamente a espessura 
mínima das juntas especificada pelo fabricante de azulejo: deixe as juntas abertas por 4 d; aplique argamassa de 
rejunte lavável e impermeável; encha a piscina de água após 3 d da aplicação do rejunte.
INSPEÇÃO
- Princípios da inspeção: A execução do revestimento será inspecionada nas suas diferentes fases, verificando o 
disposto anteriormente, com especial atenção ao seguinte:
* recebimento dos materiais (cimento, cal, areia, argamassa industrializada colante, azulejos, argamassa 
industrializada para rejunte etc.) e verificação do cumprimento às normas técnicas
* limpeza da superfície a ser revestida, prumo, limpeza e preparo da superfície
* nivelamento do teto. para a sua perfeita concordância
* dosagem da mistura e tempo de validade das argamassas
* execução do revestimento, verificação da dimensão das juntas
* alinhamento das juntas, nivelamento e prumo do revestimento de azulejo
* rejuntamento e limpeza.

Aleiamlre Cem L da Mee
Engenheiro Civil 
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Obra
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Maranhão 
ORSE - 05/2022 - Sergipe

B.O.I.
29,28%

Encargos Sociais 
Desonerado: 0,00%

Item Descrição
Planilha Orçamentária Resumida

Total P eso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.031,37 1,84%

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 87.891,53 3,84 %

3 ALVENARIA 356.092,79 15,55 %

4 COBERTURA 431.107,50 18,82 %

5 ESQUADRIAS 468.023,58 20,43 %

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 194.276,18 8,48%

7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 163.535,22 7,14 %

8 REVESTIMENTOS 40.067,30 1,75%

9 PISOS 160.213,20 6,99 %

10 PINTURA 258.191,93 11,27%

11 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS FINAIS 89.014,20 3,89 %

Total sem BDI 
Total do BDI 
Total Geral

1.771.863,30
518.581,50

2.290.444,80

< d L
Alexandre Cezar L. da Silva 

AC Engenharia



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA SINAPI - 05/2022 - 29,28% Desonerado

Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)

com BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.031,37 1,84%

1.1 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2 6 411,03 531,37 3.188,22 0,14%

1.3 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017

UN 21 8,07 10,43 219,03 0,01 %

1.4 97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÃRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

UN 64 5,88 7,60 486,40 0,02 %

1.5 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

m3 102,9 37,13 48,00 4.939,20 0,22 %

1.6 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m2 547,8 21,38 27,64 15.141,19 0,66 %

1.7 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

UN 324 0,84 1,08 349,92 0,02 %

1.8 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
AF 12/2017

m2 98 6,13 7,92 776,16 0,03 %

1.9 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017

m2 84 24,24 31,33 2.631,72 0,11 %

1.10 17 ORSE Demolição de reboco m2 225,8 7,28 9,41 2.124,77 0,09 %

1.11 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 338 20,74 26,81 9.061,78 0,40 %

1.12 72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0.5 A 1.0 KM

m3 338 7,13 9,21 3.112,98 0,14%

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 87.891,53 3,84 %

2.1 FUNDAÇÃO 44.817,14 1,96 %

2.1.1 96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCACÃO DE FÔRMASL AF 06/2017

m3 8,1 208,71 269,82 2.185,54 0,10%

2.1.2 73611 SINAPI ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE 
MÃO

m3 0 379,56 490,69 0,00 0,00 %

2.1.3 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =

m3 9,8 3.266,54 4.222,98 41.385,20 1,81 %

7SMPA AF 01/7017
2.1.4 74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA. DUAS DEMÃOS.
m2 87,59 11,01 14,23 1.246,40 0,05 %

2.2 ESTRUTURA 43.074,39 1,88%

2.2.1 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE m3 10,2 3.266,54 4.222,98 43.074,39 1,88%
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
2RMPA AF 01/9017
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA SINAPI - 05/2022 - 29,28% Desonerado

Maranhão
ORSE - 05/2022 ■ Sergipe

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)

com BDI
2.2.2 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =
m3 0 3.266,54 4.222,98 0,00 0,00 %

75MPA AF 01/2017
2.2.3 87739 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO m2 0 96,60 124,88 0,00 0,00 %

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 
RFFORCADO FSPFSRl IRA 7CM AF 07/7071

3 ALVENARIA 356.092,79 15,55%

3.1 87485 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LlQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

m2 358,7 70,79 91,51 32.824,63 1,43%

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

3.2 11357 ORSE Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 
colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco 
e pintura

m2 1953,4 128,01 165,49 323.268,16 14,11 %

4 COBERTURA 431.107,50 18,82%

4.1 9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m2 1015,84 9,86 12,74 12.941,80 0,57 %

4.2 97654 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 
DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 34 128,18 165,71 5.634,14 0,25 %

4.3 92550 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO,

UN 34 2.253,24 2.912,98 99.041,32 4,32 %

INCIUSO ICAMFNTO AF 07/7019
4.4 263 ORSE Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, 

com reposição de 10% do material
m2 987,34 53,13 68,68 67.810,51 2,96 %

4.5 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU

m2 654,8 81,55 105,42 69.029,01 3,01 %

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

4.6 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 654,8 36,91 47,71 31.240,50 1,36%

4.7 94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 
AF 07/2019

M 114,8 18,07 23,36 2.681,72 0,12 %

4.8 94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 0 18,07 23,36 0,00 0,00 %
AF 07/2019
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA SINAPI - 05/2022 - 29,28% Desonerado

Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI
Total

4.9 71623 SINAPI CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO I OCAI

M 0 37,87 48,95 0,00

4.10 94450 SINAPI RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 138 102,28 132,22 18.246,36

4.11 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P

m2 612,8 80,50 104,07 63.774,09

4.12 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
af  n7/?niQ

m2 456,28 25,45 32,90 15.011,61

4.13

5

84037 SINAPI COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 
MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E 
ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

ESQUADRIAS

m2 456,28 77,47 100,15 45.696,44

468.023,58

5.1 90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÁO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25 781,15 1.009,87 25.246,75

5.2 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÁO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 62 827,40 1.069,66 66.318,92

5.3 84845 SINAPI JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS 
GUARNIÇÕES E FERRAGENS

m2 29,8 1.376,30 1.779,28 53.022,54

5.4 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTAI Ar .& n  AF 19/9IVIQ

m2 264 356,36 460,70 121.624,80

5.5 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACÀO AF 12/2019

m2 123,8 679,79 878,83 108.799,15

5.6 84088 SINAPI PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA

M 98,2 118,02 152,57 14.982,37

5.7 74136/003 SINAPI PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

m2 0 709,93 917,79 . 0,00 
r

9

Peso(%)

0,00 %

0,80 %

2,78 %

0,66 %

2,00 %

20,43 %

1, 10 %

2,90 %

2.31 %

5.31 %

4,75 % 

0,65 % 

0,00 %
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Obra Bancos B.D.I.
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA SINAPI - 05/2022 - 29,28%

Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado

Orçamento Sintético
Item

5.8

5.9

Código Banco

74100/001 SINAPI 

1859 ORSE

Descrição

PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 

Revisão de esquadria de ferro

■ ■ ■ ap, « a « A Ap*#! 1“ 1 A O

Und

m2

m2

Quant.

74,6

108,3

Valor Unit

589,66

151,14

Valor Unit 
com BDI

762,31

195,39

Total

56.868,32

21.160,73

4QA 40

Peso (%)

2,48 % 

0,92 %

O A O  0/
6 INSTALAÇÕES ELETRICAS i t  o,i o 0,*W /o

6.1 628 ORSE Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação Pt 357 96,52 124,78 44.546,46 1,94%

6.2 93140 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
i &MPAnA\ af  n w m fi

UN 152 159,10 205,68 31.263,36 1,36%

6.3 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
a f  m /?ni6

UN 98 144,85 187,26 18.351,48 0,80 %

6.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 5807 3,79 4,89 28.396,23 1,24%

6.5 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2540,8 6,30 8,14 20.682,11 0,90 %

6.6 339 ORSE Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 7 485,87 628,13 4.396,91 0,19%

6.8 440 ORSE Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 
4 condutores de 10,0 mm2

m 79 55,40 71,62 5.657,98 0,25 %

6.10 97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 127 158,05 204,32 25.948,64 1,13%

6.11 97583 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNFCIMFNTO F INSTAI AOÂO AF 02/2020

UN 83 115,70 149,57 12.414,31 0,54 %

6.12

7

97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 02/2020
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

UN 14 144,69 187,05 2.618,70

163.535,22

0,11 % 

7,14 %

7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 22.026,04 &J 0,96%

S  a *
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B.D.I.
29,28%

Encargos Sociais
DesoneradoREFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA

Obra Bancos
SINAPI - 05/2022 - 
Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)

com BDI
7.1.1 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
UN 94 109,14 141,09 13.262,46 0,58 %

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 186 8,86 11 AR 2.129,70 o nQ %7.1.2 89402 SINAPI U,U9 /o

7.1.3 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 132 15,93 20,59 2.717,88 0,12 %

7.1.4 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25 89,27 115,40 2.885,00 0,13%

AF 08/2021
1.031,00 0,05 %7.1.5 89969 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ' / i \  INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÂVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACÃO AF 12/2014

UN 20 39,88 51,55

7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 77.628,96 3,39 %

7.2.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0  40 mm (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 95 77,62 100,34 9.532,30 0,42 %

7.2.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0  100 mm (vaso sanitário) Pt 26 128,64 166,30 4.323,80 0,19%

7.2.3 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO AF 12/2014

M 187 16,72 21,61 4.041,07 0,18% 

0,44 %7.2.4 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO AF 12/2014

M 156 49,62 64,14 10.005,84

0,21 %7.2.5 74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 13 283,84 366,94 4.770,22

0,25 %7.2.6 98103 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018

UN 18 247,73 320,26 5.764,68

7.2.7 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO AF 12/2014

UN 24 16,00 20,68 496,32 0,02 % 

0,05 %7.2.8 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 22 39,10 50,54 1.111,88
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
FSGOTO SANITÁRIO AF 12/2014
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REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA
Obra

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição

7.2.9 98083 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 
L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AFJ2/2020

7.2.10 98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

7.3 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS

7.3.1 86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

7.3.2 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

7.3.3 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

7.3.4 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

7.3.5 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020

7.3.6 2066 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.

7.3.7 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

7.3.8 7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meberou similar

7.3.9 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada

7.3.10 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

7.3.11 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2022 - 29,28% Desonerado
Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe

Und Quant. Valor Unit

UN 5 3.798,07

UN 5 2.016,12

UN 19 216,05

UN 19 299,69

UN 28 443,66

UN 14 88,02

UN 9 92,71

un 35 49,57

m2 26 388,87

un 38 68,65

un 8 44,90

UN 18 84,17

m2 14 628,31

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

4.910,14 24.550,70 1,07%

2.606,43 13.032,15 0,57 %

63.880,22 2,79 %

279,30 5.306,70 0,23 %

387,43 7.361,17 0,32 %

573,56 16.059,68 0,70 %

113,79 1.593,06 0,07 %

119,85 1.078,65 0,05 %

64,08 2.242,80 0,10%

502,73 13.070,98 0,57 %

88,75 3.372,50 0,15%

58,04 464,32 0,02 %

108,81 1.958,58 0,09 %

812,27 11.371,78 X 0,50%

f



REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA
Obra

Item Código Banco Descrição
Orçamento Sintético

8 REVESTIMENTOS

8.1

8.2

8.4

•9

87905 SINAPI

87528 SINAPI

87269 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PARFnFR AF
PISOS

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10

4358 ORSE 

95240 SINAPI

87632 SINAPI

87249 SINAPI

84161 SINAPI

9087 ORSE 

68325 SINAPI

94990 SINAPI

Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, 
sem comDactacão.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MFNOROIIF5M2 AF 06/2014
SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Rodapé em perfil de alumínio, aplicado

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
OONVFNCIONAI NÂO ARMADO AF 07/2016 
PINTURA
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2022 - 29,28% Desonerado
Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe

Und Quant. Valor Unit

m2 958,7 6,53

m2 258,6 33,41

m2 258,6 62,24

ms 118,5 127,42

m2 341,8 13,87

m2 227,9 34,58

m2 768,1 66,28

M 68 84,43

m 0 24,74

m2 247,1 47,99

m3 43,7 633,95

Valor Unit Total Peso(%)
com BDI

40.067,30 1,75%

8,44 8.091,42 0,35 %

43,19 11.168,93 0,49 %

80,46 20.806,95 0,91 %

160.213,20 6,99 %

164,72 19.519,32 0,85 %

17,93 6.128,47 0,27 %

44,70 10.187,13 0,44 %

85,68 65.810,80 2,87 %

109,15 7.422,20 0,32 %

31,98 0,00 0,00 %

62,04 15.330,08 0,67 %

819,57 35.815,20 1,56%
t

258.191,93 /  11,27%



Item

Obra Bancos B.D.I.
REFORMA DE PRÉpiOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CjDELÂNDIA - MA SINAPI - 05/2022 - 29,28%

Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso

Alexarldre Cezar L. da Silva 
AC Engenharia
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O BJETO  : REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA 
MUNICÍPIO : Cidelândia - MA

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): 
- Construção de Edifícios (também para Reformas)

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,80%
TAXA DE RISCO R 0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,60%
TAXA DE LUCRO L 6,53%
TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%) 1 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 5,00%

CPRB (INSS) 4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 22,91%
BDI RESULTANTE 29,28%

FÓRMULA UTILIZADA: BDI =
(1 + AC+S + R +  G)( 1 +  DF)(1 +  I )  

( 1 - / )

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100,00%

do valor deste tipo  de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%



B.D.I.
29,28%

Encargos Sociais 
Desonerado

Obra
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA

Bancos
SINAPI - 05/2022 -
Maranhão 
ORSE - 05/2022 -
Sergipe

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

3 501 21 3 501 21 3 501.2.1 3 501 21 3 501 21 3 501 21 3 501 21 3 501 21 3 501 21 . 3 501 21
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

87.891.53 7 321.36 7 321 36 7 321 36 7 321 36 7 321 36 7 321 36 7.321 36 - .......7 321 36
3 ALVENARIA 100,00% 8.33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

29 662 53 29 662 53 29 662 53 29 662 53 29 662 53
4 COBERTURA 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

431.107.50 _ 35 911 25 35 911.25 35 911 25 35 911 25 35 911 25 35 911 25 35 911 25 35 911 95
5 ESQUADRIAS 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

468.023.58 _ . 38 986 36 ... 36 986 36 38 986 36 38 986 36
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

194.276.18_ 16 183 21 16 183 21 16 183 21 16 183 21 16 18321 .... 18 183.2.1 16 183 21
7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

13 622 48 13 622 48 13 622 48 13 622 48 13 622 48 13 622 48
8 REVESTIMENTOS 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

40.067.30 _ 3 337 61 3 337 61 ___ 3 337 61 3 337 61 3 337 61
9 PISOS 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

160.213.20 _ 13 345 76 .  13 345 76 .....13 345 76 13 345 76 -_13 345.76
10 PINTURA 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

21 507 39 21 507 39 ....21 507 39 21 507 39 21507 39 21 507 39
11 COMPLEMENTAÇÀO DE OBRA/SERVIÇOS FINAIS 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

,7,414 88 7 414 88 7 414 88 1  414 8R 7 414 88 7 414 88 7 414 RR

Porcentagem 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
Custo 190.794,05 190.794,05 190.794,05 190.794,05 190.794,05 190.794,05 190.794,05 190.794,05 190.794,05 190.794,05 190.794,05 191.710,23
Porcentagem Acumulado 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,3% 91,63% 100,0%
Custo Acumulado 190.794,05 381.588,10 572.382,15 763.176,20 953.970,25 1.144.764,31 1.335.558,36 1.526.352,41 1.717.146,46 1.907.940,51 2.098.734,57 2.290.444,80

A le x a n d re  C e z a r  L . d a  S ilv a  
A C  E n g e n h a r ia

t
r

o '



B.p.l.
29,28%

Encarçios Sociais
Desonerado

Otira Bancos
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDÉLÀNDIA - MA SINAPI - 05/2022 - Maranhão

ORSE - 05/2022 - Sergipe

Curva ABC de Serviço^
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso

Acumulado (%)
11357 ORSE Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09fn, c j alv de pedra 0,35 x 0,60m, 

colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chspisco, reboco 
e pintura

Mqros iti2 1.953,4 165,49 323 268,16 14,11 14,11

95326 SINAPI APLICAÇÃO MANUÃL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF 11/2016

PINT-PINTURAS j rri2 9.874,2 16,74 16(5.294,10 7,2? 21,33

94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CQNTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
iw.ctai A r in  ap io m iQ  __„ ____ _____  ___ ____ ___

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS

m2 264,0 460,70 121.624,80 5,31 26,64

94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNlO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACÂO AF 10/2019

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGE NSA/IDROS

m2 123,8 878,83 108.799,15 4,7è 31,39

92550 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃQ DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INOI 1 ISO ICAMFNTO AF 07/2019 ................................... ......................

COBE - COBERTURA UN 34,0 2.912,98 99.041,32 4,32 35,71

95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPREISENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA AF 01/201 j  _______ _______ __ _  _J

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m3 2Q,0 4.222,98 84.459,60 3,69 39,40

92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TEi-HA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE- COBERTURA rri2 654,8 105,42 69.029,01 3,01 42,42

263 ORSE Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, 
coin reposição de 10% do material

Telhs mento rri2 987,34 68,68 67.810,51 2,96 45,38

90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINfURA, SEMI-OCA (LEVE: OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DD FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃC. AFJ2/2019

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGE NSA/IDROS

UN 62,0 1.069,66 66.318,92 2,90 48,27

87249 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPQ ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTAS DE ÁREA 
MFNOR OlIF 5 M2 AF 06/2014

PISO - PISOS m2 j 768,1 85,68 6(5.810,80 2,87 51,10

j
96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P
RRVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SURERFÍCIES

m2 1 612,8 104,07 63.774,09 2,70 53,93
i

11098 ORSE Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 
similar - fornecimento e montagem

Urbanização de Parques e Praças un 4,0 15.645,75 62.583,00 2,73 56,60

74100/001 SINAPI PC RTAO DE FERRO COM VARA 1/2", CÕM REQUADRO ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS

ITI2 í 74,6 762,31
. ______ -_J

56.868,32 2,48 59,14

84845 SINAPI JANELA. DE MADEIRA TIPO VENEZIANA- DE ABRIR, INCLUSAS 
GLARNICOES E FERRAGENS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGE NSA/IDROS

m2 2Sj,8 1.779,28 53.022,54 2,31 , 61,40
« r

<£,01 .
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Obra Bancos B.0.1.
REFORMA DE PRÉpiOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CID(=LÃNDIA - MA SINAPI - 05/2022 - Maranhão 29,28%

ORSI= - 05/2022 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Uud Quant. Valor Unit Total Peso (%)

84D37 SINAPI COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 
MM, COM CUMEElPA UNIVERSAL, INCLUS AS JUNTAS DE DILATACAO E 
ACESSÓRIOS DE FÍXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

CpBIE - COBERTURA rri2 456,?8 100,15 45.696,44 2,00

328 ORSE Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação Revisões e Reposições pt 357,0 124,78 44.546,46 1,94

88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF 06/2014

PINT - PINTURAS rr2 2.478,1 15,04 37.270,62 1,63

94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAI NÃO ARMADO AF 07/2/46

PISO - PISOS m3 43,7 819,57 36,815,20 1,56

87485 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES; COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE SM2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2C14

PARE - PAREDES/PAINEIS m2 358,7 91,51 32.824,63 1,43

93140 SINAPI PCNTO DE ILUMINÂÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
i ÃMPAn&\ af m /m iií  ....  ............. ......... ...____ ________ i

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO e 
ILÜMINAÇÂO EXTERNA

UN 152,0 205,68 31.203,36 1,36

94201 SINAPI TELHAMENTO COM TEiLHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBIi - COBERTURA m2 654,8 47,71 31.240,50 1,36

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015 ______

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
II (IMINACÂO FXTFRNA

M 5.807,0 4,89 28.396,23 1,24

97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CÁLHA, DE SOBREPQR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES ÇE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSiTALAÇÂO. AF_02/2 D20

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 127,0 204,32 25.948,64 1,13

90341 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINfUFtA, SEMI-OCA (LEVE: OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 6QX210CM, ESPESSUpA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DfO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃC. AF_12/2019

ESQV -
ESQIJADRIAS/FERRAGE NSA/IDROS

UN 25,0 1.009,87 25.246,75 1,10

98083 SINAPI TANQUE SÉPTICO (RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2)( 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 
L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

INHI • INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 4.910,14 24.550,70 1,07'

95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BFilLHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE 
ME TALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM 2ARCAO (1 DEMÃO)

PINT-PINTURAS rri2 472,2 50,40 23.798,88 1,04

74065/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

PINT-PINTURAS m2 742,9 30,56 22.703,02 0,99

Pesa
Acumulado (%)

63,43

65,4Q

67,03

68,59

70,02

71,39

72,79

73,99

75,13

76,23

77,3Q 

78,34
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B.D.I.
29,28%

Encarçios Sociais
Desonerado

Obra
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELÁNDIA - MA

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe

Curva ABC de Serviço^
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Pesa

Acumulado (%)
1B59 ORSE RevisãD de esquadria de ferro E$qu adrias de Ferro nri2 108,3 195,39 21.160,73 0,92 80,25

87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁRpA MAIOR QUE 5 Ma NA ALTURA INTEIRA DAS
PARFOFÇ AF nR/?(SlA

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m2 258,6 80,46 20.806,95 0,91 81,10

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉT RICA/ELETRIFICÁÇÃO E 
II t IMINACÃO FXTFRNA

M 2.54Q.8 8,14 20.682,11 0,90 82,0?

4358 ORSE Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalfiamento manual, 
sein comDactacào.

Aterros / Reaterros / Compactações rri3 118,5 164,72 19.519,32 0,86 82,92

93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLU NDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRQDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUplBAMENTO.
AF 01/2016

IREL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICf\ÇÃO E 
II i IMINACÃO FXTFRNA

UN 98,0 187,26 10.351,48 0,80 83,72

94450 SINAPI RLFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 
CM, INCLUSO TRANSF ORTE VERTICAL. AF_06/2016

COBIE - COBERTURA M 138,0 132,22 18.246,36 0,80 84,5^

9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m2 4.926,0 3,34 16.462,84 0,72 85,23

86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE pLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UN 28,0 573,56 16.089,68 0,70 85,93
|

68325 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO IVECANICO, ESPE5S JRA 7CM, 
INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO

PISO - PISOS nri2 247,1 62,04 16.330,08 0,67 86,60

16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Re v 01 Demolições / Remoções m2 547,8 27,64 16.141,19 0,66 87,20

92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERiyiOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
ap n7/?mQ

COBIE - COBERTURA rri2 456,28 32,90 15.011,61 0,66 87,92

84088 SINAPI PEITORIL EM MARiyiORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAQO ' :4 (CIMENTO E ARE IA MEDIA), PRERAF O MANUAL 
DA ARGAMASSA

REVE - REVESTIMEN+O E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 98,2 152,57 14.982,37 0,66 88,57

89957 SINAPI PC NTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÂGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AFJ2/2014

INHI ■ INSTALAÇÕES HICROS 
SÀNITÁRIAS

UN 94,0 141,09 13.262,46 0,50 89,10

10759 ORSE Bancada em granito fcin;:a andorinha, e=2em Conversão InfoWOrca rri2 | 26,0 502,73 13070,98 0,57 , 89,72
4

§  C fy
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Obra Bancos B.p.l.
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDÉLÂNDIA - MA SINAPI - 05/2022 - Maranhão 29,28%

ORSI: - 05/2022 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA IDE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

INHI ■ INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UM 5,0 2.606,43 13.032,15 0,57

9 ORSE Remoção de telhaméntc com telhas cerâmicas Demolições / Remoções rri2 1.015,84 12,74 12.941,80 0,57

97583 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPQR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE D0 13 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNFCIMFNTO F IN5ITAI ACÀO AF. OÍWlPQ.......

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÁO E 
II (IMINACÃO FXTFRNA

UM 83,0 149,57 12.4 4.31 0,54

85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS pE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

ESQ'/ -
ESQUADRIAS/FERRApENS/VIDROS

rri2 14,0 812,27 11.371,78 0,50

87528 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO REVE - REVESTIMENTO E m2 258,6 43,19 11.168,93 0,49
1:2:8, PREPARO MÁjNUAL, APLICADO MAN UALMENTE EM FAC ES TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
IN"ERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20MW, COM EXECUÇÁO DE TALISCAS. AF_00/2014

87332 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AF0EIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECASi SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃQ REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_Q7/2021

PISO-PISOS m2 227,9 44,70 10.187,13 0,44

89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREiDIAL, DN 100 Miyi, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMA -  DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO AF 12/9014

INHI ■ INSTALAÇÕES (HICROS 
SANITÁRIAS

M 150,0 64,14 10.005,84 0,44

10303 ORSE Pia ca de indicação de salas Sinalização Vertical Un 98,0 101,82 9.978,36 0,44

1379 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido sàldável de 0  40 mm (lavatórios, 
miotórios, ralos sifonados, etc...)

Tribos e Conexões de PVC: Rígido 
Sèldíivel para Esgoto

un 95,0 100,34 9532,30 0,4?

72B97 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMlNHAO BASCULANfE 3 M3 MOVT - MOVIMENTO pE TERRA nri3 338,0 26,81 9.061,78 0,40

87905 SINAPI CF APISCO APLICAPO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA D0 VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE ÇÍONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO ' :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014

RpVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m2

. . . .... . . . . . . . . J

958,7 8,44 8.091,42 0,30

84161 SINAPI SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, LARpURA 15CM, ESPESSLRA 3CM, 
ASSENTADA SOBRÉ ARGAMASSA TRACC 1:4 (CIMENTO E AREIA)

PISO - PISOS M 68,0 109,15 í.422,20 0,3?

74245/001 SINAPI PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS PINT-PINTURAS nri2 42S,8 17,16 7.375,36 0,3?

86935 SINAPI CL BA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃ.O FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

INHI -  INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UN 19,0 387,43 7.301,17 0,3?

&

Peso
Acumulado (%J

90,22

90,8Q

91,40

91,90

92,30

92,83

93,27

,r , j

93,70 

94, lá-

94,51

94,87

95,10

95,51

95,83
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Encargos Sociais
Desonerado

O tra Bancos B.D.I.
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDÉLÂNDIA - MA SINAPI - 05/2022 - Maranhão 29,28%

O^SI: - 05/2022 - Sergipe

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso

Acumulado (%)
95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CML AF_07/2016
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m* 341,8 17,93 6.128,47 0,27 96,1 d

98103 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018

INHI - INSTALAÇÕES HICROS
sanitArias

UN 18,0 320,26 5.764,68 0,25 96,35

........ ........ ........ j
440 ORSE Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletrocuto de 1 1/2" e 

4 condutores de 10,0 mrn2
Interligações até Quadrb Geral - Fios e 
Cabos

m 79, ,0 71,62 5.657,98 0,26 96,6Q

97354 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRÁ, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 
DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF„12'2017

SERP - SERVIÇOS PREL MINARES UN 34,0 165,71 6.634,14 0,26 96,85

86942 SINAPI LA7ATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO R INSTALAÇÃO. AF_.01/2020

INHI ■ INSTALAÇÕES (HICROS 
SANITÁRIAS

UN 19,0 279,30 6.306,70 0,23 97,08

97322 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

SERP - SERVIÇOS PREL MINARES rri3 102,9 48,00 4.939,20 0,22 97,29

74166/D01 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CVI COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INS“ ALACAO

INHI INSTALAÇÕES HICROS
sanitArias

UN 13,0 366,94 4.770,22 0,21 97.5Q

339 ORSE Quadro de medição trifásica (acima de 10 kvEi) com caixa em npril Entrada em Baixa Tensão un 7,0 628,13 4.396,91 0,19 97,69

1383 ORSE Poito de esgoto com tubo de pvc rigido sòldével de 0  100 mm (vaso sanitário) Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldíivel para Esaoto

pt 20,0 166,30 4.323,80 0,10 97,89

89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREíDIAL, DN 40 MM FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMA - DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO AF 12/9014

INHI • INSTALAÇÕES (HICROS 
SANITÁRIAS

M 187,0 21,61 4.041,07 0,18 98,06

7311 ORSE Po1a-papel higiênico, linha Domus, ref 1Q2 C40, da Meber ou similar Louças e Metais Sanitários UI 39,0 88,75 3.372,50 0,16 98,21

51 ORSE Pls.ca de obra em chapa aço galvanizado, instalada Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobiliza cão

m2 0,0 531,37 3.188,22 0,14 98,35

72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE £ M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0.5 A 1.0 KVI

MDVT - MOVIMENTO t>E TERRA m3 339,0 9,21 3.112,98 0,14 98,48

89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO. 
AF 08/7021

INHI ■ INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UN 25,0 115,40 2-885,00 0,13 98,61

89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÂGIJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES (HICROS 
SANITÁRIAS

M 132,0 20,59 2 717.88 0,12 98,73

94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 
AF 07/2019

COBE- COBERTURA M 114,8 23,36 2.681,72 0,12 L  98,84

97345 SINAPI REMOÇÃO DE JANELA S, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017

SERP - SERVIÇOS PREL MINARES m2 84,0 31,33 2631,72 0,11 '  98,96

( f
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Encarçios Sociais
Desonerado

Obra Bancos B.p.l.
REFORMA DE PRÉDICS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELANDIA - MA SINAPI -05/2022 - Maranhão 29,28%

ORSE - 05/2022 - Sergipe

Curva ABC de Serviço^
Código Banco Descrição Tipo Und QuaRt. Valor Unit Total Peso (%) Peso

Acumulado (%]
97307 SINAPI LUMINÁRIA ARANDÉLA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
II jjMINACÃO FXTFRIvJa

UN 14,0 187,05 (2.618,70 0,11 99,07

2066 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. Louças e Metais Sanitário; un 35,0 64,08 ?.242,80 0,10 99,17

96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANLfAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCACÃÕ DE FÔRMASV AF 06/2017

MOVT - MOVIMENTO 0E TERRA rri3 8,1 269,82 2.185.54 0,1 p 99,27

89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI • INSTALAÇÕES HICROS 
SÀNITÃRIAS
:........... .... ...

M 180,0 11,45 2.129,70 0,09 99,30
j j

17 ORSE Demolição de reboco Demolições / Remoções m2 225,8 9,41 2.124,77 0,09 99,40
j

95547 SINAPI SABONETEIRA PLAST CA TIPO DISPEHjSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCI.USO FIXAÇÃO. ÁF_01/2020

INHI • INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UN 10,0 108,81 1.958,58 0,09 99,54

79494/001 SINAPI PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE AQABAMENTO 
FOSCO. DUAS DEI^ACS SOBRE MASSA ACRÍLICA

PINT - PINTURAS m2 90,7 17,73 1.749,95 0,08 99,61

86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ0. AF_01/2020

INHI • INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UN 14,0 113,79 1.593,06 0,0? 99,60

74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA!3 ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA. DUAS f>EMAOS.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m2 87,59 14,23 1.246.40 0,05 99,74

89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁfeTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
FKGOTO SANITÁRIO AF,.12/2014

INHI • INSTALAÇÕES (HICROS 
SANITÁRIAS

UN 22,0 50,54 1.111,88 0,06 99,73

100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

INHI ■ INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 119,85 1,078,85 o ,o 6 99,83

89969 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTÓ DE LATÃO INCjLUSIVE 
CONEXÕES, ROSQÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUÁ FRIA - 
FnRNFCIMFNTO F INSTAI ACÃO AF 12/2014

INHI • INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UN 20,0 51,55 1.031,00 0,05 99,80

. . ............ . . ... J
97344 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANLAL, SEM REAPRÕVEITAMENTO. 

AF 12/2017
SÈRP - SERVIÇOS PREL MINARES m2 98,0 7,92 776,16 0,03 99,91

89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMA - DE DESCARGÁ OU EM RAMAL DE ^SGOTO
SANITÁRIO AF 12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HICROS 
SANITÁRIAS

UN 24,0 20,68 496,32 0,02 99,90

97366 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPRÕVEITAMENTO. AF 12/2017

SERP - SERVIÇOS PpEL MINARES UN 64,0 7,60 486,40 0,02 99,90

4287 ORSE Dispenser para toalhja interfolhada Louças e Metais Sanitários. un 8,0 58,04 464,32 0,02 99,90

97365 SINAPI REMOÇÃO DE LUMÍNÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPRÕVEITAMENTO. AF 12/2017

SERP - SERVIÇOS PREL MINARES UN 324,0 1,08 349,92 0,02 99,90
j

97363 SINAPI REMOÇÃO DE LOUiÇAS, DE FORMA MANLAL, SEM REAPRÕVEITAMENTO. 
AF 12/2017

SERP - SERVIÇOS PREL MINARES UN 21,0 10,43 219,03 0,01 ( y  100,0d
- A  /

a  1ê
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Encargos Sociais
Desonerado

Obra Bancos B.0.1.
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CIDELANDIA - MA SINAPI - 05/2022 - Maranhão 29,28%

ORSE - 05/2022 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso(%) Peso
Acumulado (%}

87739 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 3REPAR0 MANUAL. APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
RFFOROADO FSPFSSLJRA ?CM AF 07/2071

PISO - PISOS rri2 0,0 124,88 0,00 0,00 100,00

2286 ORSE Pirtura de acabamerlto com aplicação de 1)1 demão de tinta PVA latex para 
exteriores - cores convencionais

Látex PVA m2 0,0 8,57 0,00 0,00 100.0Q

9087 ORSE Rodapé em perfil de àluminio, aplicado Diversos m 0,0 31,98 0,00 0,00 100,00

73311 SINAPI ENROCAMENTO CÓM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COVI PEDRA DE 
MÃO

DRO° - DRENAGEM/OBFAS DE 
CQNTENCÃO / POCOS DE VISITA E

rri3 0.0 490,69 0,00 0,00 100.0Q

71323 SINAPI Ct-APIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO1 (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO I DOAI

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M O.o 48,95 0,00 0,00 100,00

74136/003 SINAPI PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAÍ3ENS/VIDROS

m2 O.o 917,79 0,00 0,00 100,00

Total sem BDI 
Total do BDI 
Total Geral

1,771863,30
518.581,50

2.290444,80

Alexandre Cezar L. da Silvd 
AC Engenharia
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AV. Senador La Rocque, s/n, Centro 
CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA. 

Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.e 01.610.134/0001-97

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO -  SRP N° 013/2022 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 000/2022 -  CPL

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

Pelo presente instrumento, a Secretaria Municipal de _______ , com sede na Av.
_____________________  Cidelândia / MA, neste ato representada pelo (a) Secretário (a)
Municipal d e ________ , o Sr. (Sra.)_________ , CPF n°_________ , nos termos da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais
aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N .°___/2022-CPL/PMC,
resolve registrar os preços, ADJUDICADO a em presa......................... , CNPJ N ° .................. ,
com sede n a ......................, C E P .............neste ato representada por seu representante legal,
......................... , RG N° ..................  e CPF N° ................... contato Celular: ..................
HOMOLOGADO pelo Sr. (a). _______________ , SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem como objeto o registro de preços p a ra ______________________ ,
conforme especificações constantes do Anexo I -  Projeto Básico. Do Edital do Pregão 
Eletrônico n° ____ , que é parte integrante desta Ata.

2. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO:

2.1. Conforme Projeto Básico .

3. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

3.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: ....................... , CNPJ N° .................. , no Valor total de R$
...............( ...................................

Í v lA  „ .. ./ , ... ,V.- '

3.2. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação referente à 
proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

Item _________________________ Obieto Und Quant. V. Unitário V. Total

___________________________________ Valor Global R$___________________________________

4. DA VALIDADE DA ATA:

4.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura.



CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA. 
Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.e 01.610.134/0001-97

AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. A Administração, realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao prestador de serviço.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o prestador de serviço para negociar a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O prestador de serviço que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador de 
serviço não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o prestador de serviço do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do início dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais prestador de serviço para assegurar igual oportunidade de 
negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa.

5.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
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Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.e 01.610.134/0001-97

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados.

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do prestador de serviço.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria 
Municipal Infraestrutura e anuência do beneficiário.

6.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 
para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem.

6.3. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

7. CONDIÇÕES GERAIS:

7.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do prestador registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Projeto Básico e Minuta do Contrato, 
Anexos ao Edital.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Cidelândia/MA, _  d e _____ de 2022.

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gerenciadora

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Detentora
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2022

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N ° ....... / .....QUE
FAZEM ENTRE SI
O (A)...........................................................E A
EMPRESA.......................................

A Prefeitura Municipal de Cidelândia, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria
Municipal de .......................................  (órgão contratante), com sede no(a)
............................ ............................ , na cidade de ........................................./Estado .... inscrito(a)
no CNPJ sob o n ° .................................., neste ato representado(a) pelo(a).......................... (ca rgo
e nom e), nomeado(a) pela Portaria n° ..... , de   de .....................  de 20..., doravante
denominada CONTRATANTE, e o(a) ................ .............  inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................. , sediado(a) na  ............. .I,.............. em ...............................  doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) S r.(a ).......................portador(a) da
Carteira de Identidade n ° ................. , expedida pela (o ) ................... , e CPF n ° ...........................,
tendo em vista o que consta no Processo n° ................. .............. e em observância às
disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 
e na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n ° ___12022, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -  OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o prestação de serviços de .......................... ,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item _________________________ Obieto Und Quant. V. Unitário V. Total

Valor Global R$

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Term o de Contrato in iciar-se-á na data de sua assinatura e terá 
vigência até__de_______ de 2022.

k
3. CLÁUSULA TERCEIRA -  PREÇO:
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3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ )■

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

5. CLÁUSULA QUINTA -  PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto 
Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA -  REAJUSTE:

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA -  GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA -  EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de execução e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto 
Básico, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA -  FISCALIZAÇÃO;

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pela CONTRATANTE.

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico, e 
especificadas abaixo:

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebim ento definitivo;

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
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9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e especificadas 
abaixo:

9.3.1. Efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Projeto Básico e anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com o edital 
e proposta de preços apresentada;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, o 
objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação;

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

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a 
devida anuência da Prefeitura Municipal de Cidelândia -  Maranhão.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, 
anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 
e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
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mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao 
Edital.

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso.

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  VEDAÇÕES:

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  ALTERAÇÕES:

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 
1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e dem ais norm as federais de 
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  PUBLICAÇÃO:

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  FORO:

16.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Açailândia/MA para dirimir os litígios 
que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

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.

Cidelândia/MA,__d e _______de 2022.

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

Testemunhas:

Nome

CPF

Nome



AV. Senador La Rocque, s/n, Centro 
CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA. 

Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.e 01.610.134/0001-97

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 -  SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2022

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n .° /2022
-  SRP, cujo objeto é ........................................................ ........................... conforme as
especificações constantes do Anexo I do Edital - Projeto Básico, e após tomar conhecimento 
de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
Valor Total da Proposta: R$.............. (...................................................)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS)

Item O bieto Und Q uant. V. U nitário V. Tota l

Valor Global RS

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os 
custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados 
de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e 
aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é d e ______ (_____________________ ), dias, contados
da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 

12022 - SRP.

5. Declaro que entregaremos os veículos licitados no prazo máximo de 
( ), contados do recebimento da Ordem de Serviços.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) serviços(s) rejeitado(s) no todo ou em 
parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no 
Anexo I -  Projeto Básico, quando do seu recebim ento provisório, no prazo de até
______ (______________ ), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da
contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
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8. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos
deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. _______________ , AGÊNCIA N°.
________________ , BANCO______________ , em nome d e ________________ .

9. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr°.
_____________, Portador do RG, sob o n ° ._______________ , e CPF n ° _________________ ,
com residência na _______________________ .

Local e Data,

(Assinatura do Responsável) 
RG° e CPF
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 -  SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA 
DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados senhores,

A empresa ___________________ __________CNPJ/MF n°
_________________ , sediada n a _____________________ (endereço completo), por intermédio
de seu representante legal Sr.(a) __________________ , portador(a) da cédula de
identidade/R.G. n ° _________ e do CPF/MF n ° _________________, D E C L A R A , para os
devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial 
aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços 
e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer 
exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na 
inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas 
na Lei n° 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Local e Data,

(Assinatura do Responsável) 
RG°e CPF


