EDITAL DE LICITAÇÃO N° 003/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018
Esta Licitação é do Tipo “Menor Preço Global”
ELARIO ROSA DA SILVA, Presidente do Poder Legislativo Municipal de Vale Verde, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que
receberá, no dia 14 DE NOVEMBRO DE 2018, às 09h, nas dependências da Câmara de Vereadores de
Vale Verde, situada à Rua Assis Brasil, 937, centro, na cidade de Vale Verde, os dois envelopes, lacrados,
ou seja, envelope I, contendo a documentação da empresa e o envelope II, contendo a proposta da
empresa, conforme o que é determinado pela Lei 8.666/93, com as demais alterações, destinadas à
Construção da Primeira Etapa da Sede da Câmara de Vereadores, conforme especificações a seguir:
Capítulo I – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto deste Edital a aquisição:
* De todo o MATERIAL, de qualidade, a ser empregado na construção da Primeira Etapa da Sede
da Câmara de Vereadores de Vale Verde, conforme Projetos em anexo;
* De toda MÃO-DE-OBRA, para a referida obra.
* OBRA DEVERA SER ENTREGUE NA DATA LIMITE DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.
Os itens referidos deverão ser fornecidos e entregues junto à obra acima mencionada, para uso
exclusivo nesta projetada. Caso os materiais não atenderem as disposições exigidas neste Edital, os
mesmos não serão recebidos pela Contratante.
OBS1: Faz parte integrante dos objetos os materiais a serem utilizados, a mão-de-obra,
equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte necessário, a execução dos trabalhos,
sinalização, limpeza da obra, seguro de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e
materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de
trabalho e cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe
ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do Poder Legislativo Municipal.
Capítulo II – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
DA HABILITAÇÃO
2.1 - Poderão participar as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores do Município de Vale
Verde, cujo certificado esteja em vigor, inclusive para a documentação nele contida. Para efeitos de
cadastramento das empresas ainda não cadastradas e/ou revalidação do cadastro existente, os
interessados deverão apresentar os documentos até o terceiro dia útil anterior à data marcada para o
recebimento das propostas.
Para cadastros novos e renovação dos já existentes, os interessados deverão protocolar
junto ao setor de cadastros requerimento de intenções.
2.2 – A habilitação das empresas participantes da presente licitação será determinada pela
apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão de Regularidade para com o FGTS;
b) Certificado de Regularidade para com o INSS;
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c) Certificado de Regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do Município sede da empresa
participante.
d) Certidão de Regularidade para com a RECEITA ESTADUAL e FEDERAL;
e) Certidão de Regularidade de pessoa física (responsável técnico) no CREA;
f) Certidão de Regularidade de pessoa jurídica no CREA;
g) Ato constitutivo, Contrato Social ou estatuto, devidamente registrado;
h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) – atualizado;
i) Declaração expressa da aceitação das condições estabelecidas no presente Edital para todas as
fases da Licitação, bem como da inexistência de fato interveniente impeditivo da habilitação. Modelo
conforme anexo 01.
j) Declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n° 4.358-02, que atende ao
disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
l) 01 (um) atestado de capacidade técnica do responsável técnico da Empresa de obra similar,
atestados estes, registrados no CREA (acervo);
m) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor na sede da Pessoa
Jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa Física, sendo válida a certidão não
superior a 30 dias a contar da expedição.
n) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município;
o) Comprovação de vinculo empregatício do Responsável Técnico, em se tratando de sócio da
empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro instrumento legal.
p) Atestado de visita ao local das obras, a ser feita pelo representante legal da empresa, juntamente
com, acompanhado por funcionário designado, o qual atestará esta visita.
Obs.: A referida visita será realizada, única e exclusivamente no dia 09 de NOVEMBRO de 2018,
dàs 08h as 12h, devendo os licitantes interessados comparecer na Câmara de Vereadores, no horário
previsto.
2.3. Prova de qualificação econômica – financeira da empresa, se dará através de demonstrações
contábeis do ultimo exercício, devendo o licitante apresentar, já calculados, os seguintes índices, sob pena
de desclassificação, mediante a aplicação das fórmulas abaixo:
a)
Índice de Liquidez Corrente (LC)
b)
Índice de Liquidez Geral (LG)
c)
Solvência Geral (SG)
d)
Endividamento Geral (EG)
Referente ao último exercício social, os indicadores deverão ser calculados conforme segue:
LC = (AC/PC)
LG = (AC=RPL) / (PC+ELP)
SG = (AT-DA) / (PC+ELP)
EG = (PC+ELP+REF) / (AT)
Onde:
AC Ativo Circulante
RLP Realizável a Longo Prazo
PC Passivo Circulante
AT Ativo Total
DA Despesas Antecipadas
PLA – Patrimônio Líquido Ajustado = (Patrimônio Líquido – Despesas Antecipadas + Resultado de
Exercícios Futuros).
Os valores mínimos para tais indicadores são:]
LC maior ou igual a 1,00
LG maior ou igual a 1,00
SG maior ou igual a 2,00
EG menor ou igual a 0,50
Obs: é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
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2.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, dentro do envelopes n° 01 documentação, declaração atualizada, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa
ou empresa de pequeno porte.
2.4.1. A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada
como vencedora do certame.
2.4.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.
2.4.3. O benefício de que trata o item 2.4 não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno
porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
2.4.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.4, implicará na inabilitação
do licitante, declarando-se vencedora a próxima empresa, conforme ordem de classificação.
OBSERVAÇOES:
1ª – Os documentos deverão ser apresentados em uma única via, não apresentando rasuras,
entrelinhas ou serem ilegíveis, podendo os documentos ser apresentados na forma de fotocópias
autenticadas ou então fotocópias comuns acompanhadas dos respectivos originais, para autenticação pela
Comissão de Licitações. A referida autenticação deverá ser prévia, ou seja, deverá ser realizada no máximo
15 minutos antes da abertura dos envelopes.
2ª – A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado que apresente a
seguinte identificação em sua parte externa:
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VALE VERDE – RS.
TOMADA DE PRÇOS N° 002/2018
“Razão Social da Empresa Participante”.
DAS PROPOSTAS
2.7 – A proposta de preços deverá ser apresentada, devidamente assinada pelo representante legal
da mesma, além de carimbada com carimbo padronizado da empresa participante, com validade de no
mínimo 60 dias.
2.8 – Deverá ser cotado o preço unitário e o valor total, em reais, inclusos o fornecimento de todo o
material e mão-de-obra necessários, além de todos os impostos, encargos sociais e demais despesas
decorrentes destes fornecimentos no local das obras.
OBS: Não serão aceitas propostas que não especificarem separadamente o valor da mão-de-obra.
2.9 – O responsável contratado para prestação de serviços de Engenharia e Arquitetura fiscalizará a
execução das Obras, podendo sustar os pagamentos, no todo ou em parte, se os serviços estiverem em
desacordo com as condições técnicas exigidas.
2.10 – Deverá estar em anexo à proposta, planilha orçamentária da Obra.
2.11 – A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado que apresente a seguinte
identificação em sua parte externa:
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ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VALE VERDE – RS.
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018
“Razão Social da Empresa”
Capítulo III – DO RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS
3.1 – Os envelopes - documentação e proposta - serão recebidos do representante credenciado da
empresa, no local, dia e hora assinalados neste Edital, pela Comissão de Licitações que obedecerá o rito
estabelecido na Lei nº8.666/93.
3.2 – A Comissão receberá, simultaneamente, do representante da empresa, os envelopes nº 01 e
nº 02, abrindo imediatamente o envelope nº 01. Rubricará todos os documentos nele contidos, observando
se estão de acordo com o exigido, e a seguir dará vistas aos interessados presentes, que também os
rubricarão. Havendo recursos, estes serão conhecidos pela Comissão.
3.3 – A Comissão poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior exame dos
documentos apresentados ou dos recursos interpostos. Neste caso, fixará dia, hora e local para comunicar
o resultado da fase de habilitação. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e os Licitantes rubricarão os
envelopes de nº 02, os quais continuarão em poder da Comissão.
3.4 – Serão consideradas inabilitadas as empresas que:
a) Não atenderem as condições deste Edital;
b) Cuja documentação não tenha sido apresentada na forma prescrita neste Edital, ou quando
apresentarem cópias não autenticadas e desacompanhadas dos originais das mesmas para autenticação
da Comissão;
c) Apresentarem originais ou cópias de documentos com falhas, rasuras ou forem ilegíveis;
d) Deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Capítulo II ou em desacordo com
o mesmo.
3.5 – A inabilitação do licitante importa na exclusão do direito de participar das fases subseqüentes.
3.6 – Vencida a fase de habilitação, na mesma sessão, ou em data, hora e local determinados pela
Comissão, serão, por ela, abertos os envelopes nº 02 – Proposta, das empresas habilitadas. A Comissão e
os participantes rubricarão todas as vias dos documentos contidos nos envelopes Proposta abertos.
3.7 – A Comissão de Licitações, previamente, procederá a verificação dos cálculos contidos na
proposta e, constatando erro, este será retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total
proposto pelo corrigido.
3.8 – Serão desclassificadas as propostas de empresas que:
a) Estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital.
b) Contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis.
c) Quando se basearem em propostas de outros licitantes.
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3.9 – Dentre as propostas aceitas, será vencedora a que apresentar o menor preço global final para
o fornecimento do material, mão-de-obra e encargos, conforme o que prescreve este Edital, classificando-se
as demais por ordem crescente de preço.
3.10 – Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por sorteio na
forma determinada pela Comissão de Licitação e com a participação de todos os interessados, será
verificada, ainda, a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo
assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas e as empresas
de pequeno porte.
3.10.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 10% (dez por cento) à proposta
de menor valor.
3.10.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será
convocada para apresentar nova proposta inferior àquela considerada, até então como de menor preço,
devendo efetuá-la na própria sessão pública, quando presente, ou no prazo de 02 (dois) dias úteis, situação
em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa e a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais
microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, a apresentação de nova proposta, no prazo
previsto na alínea a deste item.
3.10.3. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item
3.10.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta de menor valor.
3.10.4. O disposto nos itens 3.10.1 a 3.10.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.11 – Decai do direito de impugnar, perante a Administração Municipal, nos termos do Edital de
Licitação, aquele licitante que, o tendo aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas
ou irregularidade, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
3.12 – O não comparecimento de qualquer dos participantes ou seus representantes às reuniões
designadas pela Comissão de Licitação não impedirá que elas se realizem, não cabendo ao ausente o
direito de reclamação de qualquer natureza.
3.13 – Dos atos da Comissão de Licitação cabem:
I – Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do ato ou da lavratura da ata
nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação.
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3.14 – A intimação dos atos referidos no inciso I, será feita mediante publicação na imprensa oficial,
salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b’’, se presentes os prepostos dos Licitantes no ato em que
foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrado em ata.
3.15 – Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso I, do item 3.13 terão efeito suspensivo.
3.16 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais Licitantes, que poderão impugná-los no
prazo de 02 (dois) dias úteis.
3.17 – Os recursos e a representação devem ser:
I – datilografados e devidamente fundamentados;
II – protocolados nesta Prefeitura no prazo estabelecido anteriormente e endereçados à Comissão
de Licitação.
Capítulo IV – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
4.1 – O pagamento será efetuado conforme medição e aprovação do Responsável Contratado para
Prestação de serviços de Engenheira.
4.2 – No valor global ofertado, deverão estar inclusos o fornecimento dos materiais, os impostos, a
mão-de-obra, os encargos sociais e demais despesas para a entrega das mercadorias no local
especificado, vedada a oferta de qualquer outra forma de pagamento, sob pena de desclassificação da
proposta oferecida.
Capítulo V – DA ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO
5.1 – A adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora será formalizado através de
contrato, assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas cláusulas pelos termos deste edital e pela
Lei 8.666/93 e suas alterações.
5.2 – A empresa vencedora tem o prazo de 05 (cinco) dias para iniciar os serviços, a contar do
recebimento da ordem de execução dos serviços, devendo concluí-los com finalização e entrega da obra
em 21 de Dezembro de 2018.
Capítulo VI - DO CONTRATO
6.1 – Constituem motivo para a rescisão do contrato:
I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificação e prazos;
II – O atraso injustificado na entrega dos materiais de construção;
III – A decretação de falência da empresa vencedora do certame;
IV – A dissolução da sociedade vencedora do certame;
V – Os demais casos previstos na lei 8.666/93, aplicáveis à espécie de licitação ora realizada,
devendo, todavia, ser formalmente motivada a rescisão, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa;
conforme situações previstas no Art. 78 e seus Incisos.
VI – A rescisão poderá ainda ser amigável, nos termos do artigo 79, da lei 8.666/93 e seus incisos.
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Capítulo VII – DOS PRAZOS
7.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a administração convocará a vencedora do certame
para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.
7.2 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período,
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item 7.1.
7.3 – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo
critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no
valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos.
Capítulo VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Multa de 0,5 (meio por cento) por dia de atraso em iniciar a obra, ou terminá-la, limitado esta a
15 (quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;
8.2 – Multa de 08% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01
(um) ano;
8.3 - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois)
anos;
8.4 – As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia do respectivo Contrato e,
quando for o caso, cobrados judicialmente.
Capítulo IX – DA GARANTIA
9.1 - No prazo de 07 (sete) dias, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1°, incisos I, II e III, da Lei n° 8.666/93,
correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratado.
Capítulo X – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10 – O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações do Edital, dos
Projetos, do Memorial Descritivo, da proposta e deste instrumento, será recebido obrigatoriamente pelo
responsável contratado para prestação de serviço de Engenharia e Arquitetura
Capítulo XI – DA ELEIÇÃO DO FORO
11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de General Câmara, para dirimir qualquer dúvida ou questão
relativa à presente licitação ou contrato que desta se originar.
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Capítulo XII – DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES
12.1 – Informações referentes a este Edital poderão ser obtidas junto à Câmara Municipal de
Vereadores de Vale Verde e Assessoria Jurídica, de segundas à sextas-feiras, durante o horário de
expediente.
12.2 – das 08h00min às 12h00min e das 13h30min as 17h00min.
12.3 – Telefone 3655-9081
Capítulo XIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – As despesas provenientes deste Edital correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 - GABINETE PRESIDÊNCIA LEGISLATIVO – 0001
01.031.0001.1176 OBRAS E INSTALAÇÕES - Da Câmara de Vereadores
01.031.0001.1176.0001 P. M. de Vale Verde
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
(2145)
13.2 – Despesa estimada: R$48.298,19 (quarenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e
dezenove centavos ).
13.3 – A presente licitação é regida, no seu todo, pela Lei nº 8.666/93, com as alterações legais
pertinentes à matéria.
13.4 – Os casos omissos ao presente Edital serão dirimidos pela Comissão de Licitações.

GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER
LEGISLATIVO DE VALE VERDE, EM 26 DE
OUTUBRO DE 2018.

ELARIO ROSA DA SILVA
Presidente do Poder Legislativo Municipal

Analisei e Aprovei os termos legais
YASCHA PEREIRA COSTA GOLUBCIK
OAB/RS Nº23.997
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ANEXO 01

DECLARAÇÃO

A empresa XXXXXX, CNPJ N° XXXX, através de seu representante legal, Sr.XXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que aceita todas as condições impostas no edital, e que
inexistem fatos intervenientes impeditivos para sua habilitação.

Data XXXXXXXXX, local XXXXXX

NOME DO REPRESENTANTE E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL
N° ___/2018
Pelo presente instrumento, de um lado, PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE VALE
VERDE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.691.660/0001-29, com sede na cidade de
Vale Verde/RS, na rua Frederico Trarbach, 655, neste ato representada pelo Sr. ELARIO ROSA
DA SILVA, Presidente do Poder LEgislativo Municipal, ora CONTRATANTE, e, de outro lado, a
empresa _______________________________________, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ

nº

__________________,

localizada

_______________________,

na

cidade

de

_______________________, neste ato representada pelo ___________________________,
_____________,
_______________,

____________________________,
residente

e

CPF

domiciliado

nº

______________,

___________________,

RG

nº

________,

__________________, na cidade de ______________, ora CONTRATADA, têm, como justo e
conforme Edital de Licitação nº003/2018, Tomada de Preços nº002/2018, o contrato como o que
segue:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente tem, como fundamento legal, adjudicação e homologação de proposta de
preços efetuada no procedimento licitatório – EDITAL DE LICITAÇÃO N° 003/2018 – TOMADA
DE PREÇOS N°002/2018, Tipo Empreitada Global, menor preço, Modalidade Tomada de Preço,
fundamentado pela Lei 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA I – DO OBJETO
Aquisição de:
1.1 – De todo o MATERIAL, de qualidade, a ser empregado na construção da Primeira
Etapa da Sede da Câmara de Vereadores de Vale Verde, tudo conforme Projeto em
anexo;
1.2 - De toda MÃO-DE-OBRA, para a referida obra.
* OBRA DEVERA SER ENTREGUE EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018.
Os itens referidos deverão ser fornecidos e entregues junto à obra acima mencionada, para
uso exclusivo nesta projetada. Caso os materiais não atenderem as disposições exigidas neste
Edital, os mesmos não serão recebidos pela Contratante.
CLÁUSULA II – DO PREÇO
2.1 – O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ __________
(_______________________________________________________) pelo objeto licitado. Sendo
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XXXXX Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para execução dos
serviços objeto desta Licitação, estando inclusive todos os custos referentes a materiais,

equipamentos, ferramentas, tapumes e demais instalações necessárias a guarde de materiais e
ferramentas utilizadas na obra, bem como todas as despesas de mão-de-obra e despesas
relativas a salários, assistência técnica, previdência social, impostos, taxas, seguros, fretes, lucro
e tudo mais que for necessário, inclusive considerando eventuais dificuldades para a realização da
obra. Será desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional, quando devido a erro
ou má interpretação de parte da Licitante.
CLÁUSULA III – DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 – O pagamento será efetuado conforme medição e aprovação do Engenheiro do
Prefeitura.
3.2 – Obriga-se a CONTRATADA a fazer prova, junto a CONTRATANTE, no ato da
apresentação da fatura, para que processe seu respectivo pagamento:
a) Cópia da folha de pagamento de seus empregados, com indicações expressa da obra
da contratante em que os mesmos prestam serviços;
b) Cópia da GFIP (Guia do FGTS e Informações a Previdência Social com RE),
devidamente recolhida;
3.3 – Em cumprimento a determinação legal a CONTRATANTE efetuará retenção de 11%
(onze por cento), do INSS sobre a mão-de-obra.
3.4 – No primeiro pagamento, além dos documentos elencados nesta cláusula, a
CONTRATADA deverá apresentar cópia do recolhimento da ART de execução;
3.5 – No último pagamento deverá ser apresentado:
a) termo de recebimento;
3.6 – O não cumprimento pela CONTRATADA do disposto nesta cláusula, autorizará a
CONTRATANTE a reter do faturamento os valores dos tributos e demais obrigações sociais não
pagos, cuja comprovação não foi efetivada.
CLÁUSULA IV – DO PRAZO
4.1 – A obra de que trata o presente contrato, deverá ser iniciada no prazo de até 05
(cinco) dias, a contar do recebimento da ordem de execução dos serviços devendo concluí-los
com prazo finalização e entrega até o dia 21 de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas objeto do presente Edital, serão atendidas com as seguintes Dotações
Orçamentárias:
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 - GABINETE PRESIDÊNCIA LEGISLATIVO – 0001
01.031.0001.1176 OBRAS E INSTALAÇÕES - Da Câmara de Vereadores
01.031.0001.1176.0001 P. M. de Vale Verde
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
(2145)
CLÁUSULA VI – REGIME DE EXECUÇÃO
6.1 – A empresa contratada realizará a empreitada de acordo com o memorial descritivo,
cronograma físico financeiro e plantas apresentadas, sendo regularmente fiscalizada pelo
responsável técnico indicado pela CONTRATANTE.
6.2 – O Contrato deverá ser obedecido fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
6.3 – A Empresa Contratada deverá, na execução dos serviços, observar as Leis, os
regulamentos e as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES
7.1 – DO CONTRATANTE
a) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;
b) Reter na fonte o ISSQN, IRRF e INSS nos percentuais correspondentes;
c) Reter na fonte os demais tributos eventualmente incidentes sobre os serviços, nos
percentuais correspondentes e repassar a quem de direito, na forma e prazos legais, sob pena de
responsabilidade;
d) Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços;
e) Fiscalizar a execução contratual através do responsável técnico contratado para
prestação de serviços Engenharia.
7.2 – DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar comprovante para o início da obra, Guia de
Recolhimento da ART de execução;
b) Cumprir fielmente o presente Contrato;
c) Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
d) Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários
à execução da obra;
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e) Fornecer, utilizar na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequada e
materiais novos e de primeira qualidade;
f) Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços
executados, bem como acompanhamento tecnológico no serviço, quando exigidos pela
fiscalização;
g) Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações
previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando
exigida, cópia dos documentos de quitação;
h) Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários
do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
i) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou
culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;
j) repor o material, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as
especificações exigidas;
l) Substituir o material incorporado às obras, sem ônus para a CONTRATANTE, caso não
esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários;
m) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
n) Indicar representante à CONTRATANTE, para representá-la na execução do Contrato,
caso haja necessidade;
o) Todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, é de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, que ficará sujeita as penalidades previstas na legislação ambiental vigente;
p) apresentar no prazo de 07 dias, a contar desta data, garantia, numa das modalidades
previstas no art. 56, § 1°, incisos I, II e III, da Lei n° 8.666/93, correspondente a 10% (dez por
cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Multa de 0,5 (meio por cento) por dia de atraso em iniciar a obra ou terminá-la,
limitado esta a 30 (trinta) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;
8.2 – Multa de 08% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração
pelo prazo de 01 (um) ano;
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8.3 - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com
a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 02 (dois) anos;
8.4 – As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia do respectivo Contrato
e, quando for o caso, cobrados judicialmente
CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO
9.1 – Constituem motivo para a rescisão do contrato:
I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificação e prazos;
II – O atraso injustificado na entrega dos materiais de construção;
III – A decretação de falência da empresa vencedora do certame;
IV – A dissolução da sociedade vencedora do certame;
V – Os demais casos previstos na lei 8.666/93, aplicáveis à espécie de licitação ora
realizada, devendo, todavia, ser formalmente motivada a rescisão, assegurando-se o contraditório
e a ampla defesa; conforme situações previstas no Art 78 e seus Incisos.
VI – A rescisão poderá ainda ser amigável, nos termos do artigo 79, da lei 8.666/93 e seus
incisos.
CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
É competente o Foro da Comarca de General Câmara/RS, para dirimir quaisquer litígios
oriundos deste Contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Vale Verde, __ de ________ de 2018.
ELARIO ROSA DA SILVA
Presidente do Poder Legislativo Municipal – Contratante
Nome do Responsável
Representante Legal – Contratada
Analisei e Aprovei os termos legais
YASCHA PEREIRA COSTA GOLUBCIK
OAB/RS Nº23.997
TESTEMUNHAS:
14

11

785
465

125

VIGA BALDRAME 1 - 40X15CM

VIGA BALDRAME 2- 40X15CM

01

VIGA BALDRAME 3 - 40X15CM

A
P1

P2

P3

P4

01

08

195

02

VIGA BALDRAME 8 - 40X15CM

03

210

VIGA BALDRAME 7 - 40X15CM

VIGA BALDRAME 6 - 40X15CM

VIGA BALDRAME 5 - 40X15CM

305

VIGA BALDRAME 4 - 40X15CM

800

04

B

VIGA BALDRAME 14 - 40X15CM

P9

P10

3400

0,10

P11

IN
M
O

01
5600

5790

385

VIGA BALDRAME 20 - 40X15CM

VIGA BALDRAME 19 - 40X15CM

A

RU

01

N

E
D
M

SE

O

Ã
AÇ

04

01

05
06
RU

VIGA BALDRAME 23 - 40X15CM

E
P14

P15

02

P16
1685

VIGA BALDRAME 22- 40X15CM

AF

P13

14

16

1700

07
08
09

10

RIC
DE
RE

03

03

11

,00

11

04

O

00

56,

500

VIGA BALDRAME 26 - 40X15CM

VIGA BALDRAME 25 - 40X15CM

800

680

07

300

08

CH

06

BA

05

12

AR

05

0

VIGA BALDRAME 24 - 40X15CM

TR

90

57,

110

04

800

06

26

02
VIGA BALDRAME 21 - 40X15CM

2P

0
4,2
13

VIGA BALDRAME 18 - 40X15CM

02

06

P12

12
05
04
03

03

VIGA BALDRAME 16- 40X15CM

VIGA BALDRAME 15- 40X15CM

VIGA BALDRAME 17 - 40X15CM

Posto de
Saúde

03
02

385

07

07

05

04

210

P8

VIGA BALDRAME 13 - 40X15CM

P7

VIGA BALDRAME 11 - 40X15CM

115

D

VIGA BALDRAME 10 - 40X15CM

VIGA BALDRAME 9 - 40X15CM

C

P6

VIGA BALDRAME 12 - 40X15CM

P5

15

15

13
2P

1100

Escala 1:200

Escala 1:1000

VIGA BALDRAME 27 - 40X15CM

F

80

P20

0,10

200

VIGA BALDRAME 30 - 40X15CM

VIGA BALDRAME 28 - 40X15CM

G
P19

P18

VIGA BALDRAME 29 - 40X15CM

P17

H
P21

0,00

VIGA BALDRAME 31 - 40X15CM

465

1

2

ESTACAS
Ø 25 CM, 4 ferros de 8,00 mm
por estaca , estribo Ø 5mm c/15cm
*
deixar espera para pilar
4 barras Ø 10 mm,com h: 50 cm

VIGAS BALDRAME 40X15 CM
Ferro inferior - 4 Ø 12,5mm
estribo Ø 5mm c/15cm

3

4

PILARES
4 Ø 12,5mm ", estribo 5mm c/12,5 cm

AS EMENDAS DAS BARRAS DE AÇO DEVEM TRANSPASSAR NO MÍN. 50 CM
Escala 1:50

ESTACA CONCRETO ARMADO
Ø25CM PILAR
ESC 1:25

ESTACA DIÂMETRO 25
CM

ARMADURA DE
ARRANQUE N18 Ø 10

RESUMO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO

VIGAS BALDRAME 15x40CM

DATA:

DESENHO:

2X12,5mm

20

40

Volume de concreto
FCK MÍNIMO 20 MPA
2XØ12,5mm

ESTRIBO Ø5mm
A CADA 15 cm
comprimento:75cm

DESCRIÇÃO:

ÍTEM:

ESC 1:20

4 Ø 8 MM

Rua Capitão Pedro Werlang, 139
Santa Cruz do Sul/RS
51 3121.0543

15

LA CLÉ

ARQUITETURA &
SUSTENTABILIDADE

6
36

4 Ø 10 C/15 C=3M

20 Ø 5 C/15 C=75

OBS:

P22

320

PROFUNDIDADE 3 m
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ESTRIBO Ø5mm
A CADA 15 cm
comprimento:106cm

WWW.LACLE.ARQ.BR

Obra:

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE VERDE
Volume de concreto
FCK MÍNIMO 20 MPA

Discriminação:

Projeto:

PROJETO FUNDAÇÕES
Resp. Técnico:

Sílvia Melchior Seibert
Arquiteta e Urbanista /CAU A58.888-1

Escala:

Data:

Indicada

OUT/2018

Área:

SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO/FUNDAÇÕES

Proprietário:

132,28m²

Prancha:

Câmara Municipal

01/01

800
195

15

15

125

15

450

15

15

80x210cm

A=3,51m²

195

PM01

15

290

A=13,05 m²

80x210cm

195

15

PM01

A=3,51m²
100

0,10

80x210cm

PM01
J03

J03

COPA

A=7,41 m²

A=9,88 m²

380

15

15

SECRETARIA

A=6,66 m²

370

150X120/90

805

150X120/90

80x210cm

PM01
70x210cm

PD01

PD01

1700
785

680

665

1700

5

15

70x210cm

RESUMO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO

15

Rua Capitão Pedro Werlang, 139
Santa Cruz do Sul/RS
51 3121.0543

15

25

A=6,00 m²

185

HALL EXTERNO

DESENHO:

ARQUITETURA &
SUSTENTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE VERDE
Discriminação:

65

15

PROJETO FUNDAÇÕES
Resp. Técnico:

0,00
15

LA CLÉ

Obra:

Projeto:

15

65

0,10

435

DATA:

WWW.LACLE.ARQ.BR

95

0,15

15

DESCRIÇÃO:

ÍTEM:

A=56,60 m²

Escala:

Data:

Indicada

OUT/2018

Área:

PLANTA BAIXA
Proprietário:

132,28m²

Prancha:

335

800

PLANTA BAIXA
Escala 1:50

Sílvia Melchior Seibert
Arquiteta e Urbanista /CAU A58.888-1

Câmara Municipal

02/02

RRT SIMPLES
Nº 0000007583143
RETIFICADOR à 7459341
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: SILVIA MELCHIOR SEIBERT
Registro Nacional: A58888-1

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: LA

CLE SOLUCOES SUSTENTAVEIS EM
ENGENHARIAS LTDA - ME
CNPJ: 14.240.943/0001-04
Registro Nacional: PJ25586-6

ARQUITETURA,

URBANISMO

E

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal de Vereadores
Documento de identificação: 01691660000129
Contrato: 02/2018

Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 21/09/2018

Data de Início: 21/09/2018

Previsão de término: 30/09/2018

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO
RUA FREDERICO TRARBACH

Nº: 00
Bairro: CENTRO

Complemento:
UF: RS

CEP: 95833000

Cidade: VALE VERDE

Coordenadas Geográficas: Latitude:

0

Longitude:

0

4. ATIVIDADE TÉCNICA
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Quantidade: 132,28

Unidade: m²

Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto
Quantidade: 132,28

Unidade: m²

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo
Quantidade: 132,28

Unidade: m²

Atividade: 1.7.3 - Orçamento
Quantidade: 132,28

Unidade: m²

Atividade: 1.7.4 - Cronograma
Quantidade: 132,28

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO
Projeto para edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Vale Verde

6. VALOR
Este RRT é isento de taxa

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 63dZcW Impresso em: 25/10/2018 às 14:28:26 por: , ip: 200.175.212.204
www.caubr.gov.br
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RRT SIMPLES
Nº 0000007583143
RETIFICADOR à 7459341
INDIVIDUAL

7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_____________________, ________ de ___________________ de ________
Local

Dia

Câmara Municipal de Vereadores
Documento de identificação: 01691660000129

Mês

Ano

SILVIA MELCHIOR SEIBERT
CPF: 898.981.920-20

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 63dZcW Impresso em: 25/10/2018 às 14:28:26 por: , ip: 200.175.212.204
www.caubr.gov.br
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PLANILHA DE ORÇAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL VALE VERDE - RS
OBRA:
Edifício sede da Câmara Municipal - 1ª ETAPA
LOCAL: Rua Frederico Trarbach - Centro - Vale Verde/RS
RESPONSÁVEL TÉCNICA: Arq. e Urb. Sílvia Melchior Seibert CAU A58.888-1

ITEM
1
1.1
1.2
1.3

1.4

PLANILHA
REFERÊNCIA
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
SINAPI
74209/001
SINAPI
9540
SINAPI
95635
SINAPI
95675
SINAPI

1.5
73847/001
1.6
1.7
1.8
1.9

SINAPI
72849
SINAPI
97912
SINAPI
94319
SINAPI
74077/002

R01
UNIDADE

QUANTIDADE
TOTAL

m²

2,50

R$

310,95

R$

67,35

R$

378,30

R$

945,75

1,00

R$

983,31

R$

212,98

R$

1.196,29

R$

1.196,29

1,00

R$

113,54

R$

24,59

R$

138,13

R$

138,13

1,00

R$

188,22

R$

40,77

R$

228,99

R$

228,99

mês

2,00

R$

406,25

R$

87,99

R$

494,24

R$

988,49

Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com
caminhão basculante 6m³.

m³

240,00

R$

2,67

R$

0,58

R$

3,25

R$

779,60

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana em leito
natural.

DISCRIMINAÇÃO

Placa de obra em chapa de aço galvanizado -dimensões 2,00 x 1,25m.
Padrão Prefeitura Municipal de Vale Verde.
Entrada de energia aérea com poste de concreto inclusive cabeamento,
caixa de proteção para medidores e aterramento

unid

Kit cavalete para medição de água, entrada principal, em PVC soldável
DN25 1 1/2" Fornecimento e instalação

unid

Hidrometro DN25. Fornecimento e instalação
unid
Canteiro de obras: aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20
comp=6,20m, alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol
termo/acustico chassis reforc piso compens naval transp/carga/descarga
custos horários de máquinas e equipamentos.

CUSTO
UNITÁRIO (R$)

BDI
21,66%

CUSTO UNITÁRIO
COM BDI (R$)

m³xkm

720,00

R$

2,21

R$

0,48

R$

2,69

R$

1.935,85

Aterro manual de valas com solo argiloso-arenoso e compactação
mecanizada.

m³

240,00

R$

32,36

R$

7,01

R$

39,37

R$

9.448,60

Locação convencional de obra através de gabaritos de tábua corrida
pontaleteadas a cada 1,5 metros

m²

156,64

R$

4,00

R$

0,87

R$

4,87

Total do item 1 - SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS
2
2.1
2.1.1

SINAPI
93358
SINAPI
94103

2.2

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

762,27
16.423,98

Escavação manual de vala em terra compacta, prof. de 0m a 1m.

m³

29,43

R$

62,70

R$

13,58

R$

76,28

R$

2.244,94

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com
camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de
interferência.

m³

0,98

R$

175,18

R$

37,94

R$

213,12

R$

209,07

m

66,00

R$

65,81

R$

14,25

R$

80,06

R$

5.284,25

kg

115,00

R$

6,99

R$

1,51

R$

8,50

R$

977,95

kg

55,90

R$

11,05

R$

2,39

R$

13,44

R$

751,51

kg

93,22

R$

6,77

R$

1,47

R$

8,24

R$

767,78

Concreto usinado bombeável Fck 30 Mpa, lançamento, adensamento e
acabamento.

m³

5,94

R$

404,70

R$

87,66

R$

492,36

R$

2.924,61

Armação utilizando aço CA50 12,5mm. Inclusive montagem.

kg

419,48

R$

6,87

R$

1,49

R$

8,36

R$

3.506,05

Armação utilizando aço CA60 5,0mm. Inclusive montagem.

kg

118,51

R$

9,49

R$

2,06

R$

11,55

R$

1.368,29

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,
em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.

m²

79,20

R$

46,72

R$

10,12

R$

56,84

R$

4.501,69

Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltca, duas
demãos. Fornecimento e instalação.

m²

99,00

R$

9,30

R$

2,01

R$

11,31

R$

1.120,12

R$

23.656,28

ESTACA
SINAPI
Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com
trado concha, não armada.
98229
SINAPI
Armação utilizando aço CA50 10mm. Inclusive montagem.
95577
SINAPI
Armação utilizando aço CA60 5mm. Inclusive montagem.
95583
SINAPI
Espera p/ pilar utilizando armação utilizando aço CA50 10,0mm.
Inclusive montagem.
92762
VIGAS BALDRAME
SINAPI
96557
SINAPI
96547
SINAPI
92759
SINAPI
96536
SINAPI
74106/001

Total do item 2 - INFRA-ESTRUTURA
3

R$
R$

INFRA - ESTRUTURA
PREPARO DAS VALAS

2.1.2

2.2.1

CUSTO
TOTAL (R$)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
SINAPI
89707
SINAPI
89499
SINAPI
89529
SINAPI
89501
SINAPI
94746
SINAPI
89567
SINAPI
89569
SINAPI
90694

Caixa sifonada 150x150x50. Fornecimento e instalação.

unid

2,00

R$

22,04

R$

4,77

R$

26,81

R$

53,63

Curva 90 curta DN40mm

unid

2,00

R$

12,96

R$

2,81

R$

15,77

R$

31,53

Joelho 90 DN100mm

unid

2,00

R$

26,60

R$

5,76

R$

32,36

R$

64,72

Joelho 90 DN50mm

unid

2,00

R$

8,81

R$

1,91

R$

10,72

R$

21,44

Joelho 90 com anel para esgoto secundário 40mm - 1.1/2"

unid

2,00

R$

24,06

R$

5,21

R$

29,27

R$

58,54

junção simples 100mm-50mm

unid

2,00

R$

46,78

R$

10,13

R$

56,91

R$

113,83

junção simples 50mm-50mm

unid

2,00

R$

45,28

R$

9,81

R$

55,09

R$

110,18

m

0,73

R$

21,55

R$

4,67

R$

26,22

R$

19,14

Tubo rígido com ponta lisa 100mm - 4"

3.8
3.9

SINAPI
97121
COTAÇÃO

Tubo rígido com ponta lisa 40mm
Tê sanitário 50mm - 50mm

m

6,07

R$

1,70

R$

0,37

R$

2,07

R$

12,55

unid

2,00

R$

42,20

R$

9,14

R$

51,34

R$

102,68

R$

588,24

Total do item 3 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4
4.1
4.2
4.3

PAVIMENTAÇÕES
COMPOSIÇÃO Lastro de brita com espessura de 0,05m. Fornecimento e instalação.
SINAPI
95241
SINAPI
88477

m³

6,61

R$

78,44

R$

16,99

R$

95,42

R$

630,76

Lastro de concreto magro, aplicado em piso, espessura de 5cm.

m²

132,28

R$

21,28

R$

4,61

R$

25,89

R$

3.424,63

Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura de
3cm.

m²

132,28

R$

22,21

R$

4,81

R$

27,02

R$

3.574,30

R$

7.629,68

TOTAL DO ORÇAMENTO R$

48.298,19

Total do item 4 - PAVIMENTAÇÕES

*Data Base - Sinapi 08/2018

Encargos: Não desonerado

Sílvia Melchior Seibert

Vale Verde, outubro de 2018.

Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

MUNICÍPIO DE VALE VERDE-RS
PROJETO PARA EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
VALE VERDE – RS – 1ª ETAPA

CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE VERDE/RS
Rua Assis Brasil, 937 · Centro ·CEP 95833-000

OBRA/ ÁREA:

Edifício sede da Câmara Municipal / 132,28m²
Rua Frederico Trarbach.
Vale Verde/RS

DATA:

VALE VERDE, RIO GRANDE DO SUL, OUTUBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL TÉCNICO SÍLVIA MELCHIOR SEIBERT
Arquiteta e Urbanista CAU A58.888-1
Registro de Responsabilidade Técnica nº 7459341

CADERNO DE ENCARGOS

I - GENERALIDADES
Este caderno de encargos tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais para a execução dos serviços e
obras, bem como descrever os materiais e métodos construtivos para a execução da construção da sede da
Câmara Municipal de Vale Verde – 1ª ETAPA, em uma área de 132,28m² neste município, conforme projetos
anexos.

II) CONDIÇÕES GERAIS:
Subcontratação
A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços e obras objeto do
contrato.
A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for admitida no contrato,
bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.
Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada realizará a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
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Legislação, Normas e Regulamentos
Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores.
Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:
· providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;
· obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção, na forma das disposições em vigor;
· obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o
licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;
· apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua
identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e
Saúde no Trabalho e modificações posteriores;
· responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do
contrato;
· atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em
lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente
causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;
· efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras.
Projeto dos Serviços e Obras
A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações
e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas no Caderno de
Encargos.
Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e durante a
execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha
ou omissão que for constatada.
Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante será efetivado pela
Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições
estabelecidas no contrato.
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Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras serão
documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do
projeto, incluindo os desenhos “como construído”.
Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação da Fiscalização toda e
qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos
serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade
com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos.
Segurança e Saúde no Trabalho
Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas de segurança a serem
adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.
A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores
faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza
dos serviços e obras em execução.
A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço,
especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.
A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate
a incêndio, na forma das disposições em vigor.
Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da
maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos
serviços e obras, inclusive princípios de incêndio.
Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os
primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18.
Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e
pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço.
O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção
individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores,
bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no
trabalho.
Execução dos Serviços e Obras
Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:
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· manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e
especificação adequados ao cumprimento do contrato;
· submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e
o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e
técnicas adequadas de planejamento;
· providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais
de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços
e obras objeto do contrato;
· alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre
o objeto do contrato;
· submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução
dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
· submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;
· executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela Fiscalização;
· comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra
no local dos trabalhos;
· submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
· evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços
e obras, programando adequadamente as atividades executivas;
· retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas,
equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro
de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
Responsabilidade
Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá por sua
qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de
quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de
qualquer pagamento do Contratante.
A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada,
que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por
suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.
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Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou
imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios
próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
dívida líquida e certa da Contratada.
A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções
monetárias e acréscimos de mora.
Normas e práticas complementares
A execução dos serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:
· Normas da ABNT e do INMETRO;
· Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos;
· Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREACONFEA.

III) CRITÉRIO DE SIMILARIDADE:
Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos materiais
especificados no Caderno de Encargos, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa
autorização, por escrito, da Contratante, para cada caso particular.
Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificação de ISO9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e especializados tenham apresentado
resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensões, resistências
diversas e confiabilidade.
A equivalência entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do projeto, sejam no
aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixação ou qualquer outro elemento, serão aceitas
somente se não apresentarem prejuízos quanto à segurança, aos aspectos plásticos, à funcionalidade, e
estarão sujeitos, sempre, a avaliação e aprovação por escrito da Contratante.
A consulta sobre equivalência será efetuada em tempo oportuno pela Contratada junto ao Contratante, não se
admitindo, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para justificar o descumprimento dos prazos
estabelecidos no contrato.
Para critérios de similaridade, deverá ser observado o disposto na Instrução Normativa COSEG – SAG nº 01
de 21/07//1992 do MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO, conforme a seguir:
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• Materiais ou equipamentos similar-equivalentes - que desempenham idêntica função e apresentam as
mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será feito sem compensação financeira para as partes
e deverá ser autorizado pela Fiscalização no Diário de Obras.
• Materiais ou equipamentos similar-semelhantes - que desempenham idêntica função, mas não apresentam
as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será feito com compensação financeira para uma
das partes e somente poderá ser autorizado pela Autoridade Contratante, e efetivado através de aditivo
contratual.

IV) ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO:
As relações mútuas entre o Contratante e a Contratada serão mantidas por intermédio da Fiscalização
estabelecida.
A Contratada é obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais e dos serviços, facultando ao Contratante o
acesso a todas as partes das obras contratadas, das oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se
encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo.
Se a Contratada não atender, no prazo de 48 horas, à notificação de serviço impugnado ou notificação de
material rejeitado, será assegurada à FISCALIZAÇÃO a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das
penalidades previstas e sem que o CONSTRUTOR tenha direito a qualquer indenização.
A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente após notificação qualquer empregado, tarefeiro,
subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério do Contratante, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

V) DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÕES:
Para efeito de interpretação de divergências entre documentos contratuais estabelece-se que:
Em caso de divergências entre os desenhos e o caderno de encargos prevalecerão os desenhos;
Em caso de divergências entre os desenhos de arquitetura e os dos demais projetos prevalecerão os desenhos
de arquitetura;
Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala (desenhos
maiores);
Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão às
cotas;
Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes prevalecerão os de data mais recente;
Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos e das normas ou instruções da concorrência será
consultado o Contratante.
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VI) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E SERVIÇO

CONDIÇÕES GERAIS:
Dos serviços:
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e especificações
fornecidos pela Contratante.

Dos materiais:
Todos os materiais, salvo o disposto em contrário pela Contratante, serão fornecidos pela Contratada.

Da mão de obra:
Toda mão-de-obra será fornecida pela Contratada, exceto nos casos em que a Contratante dispuser
diferentemente.

Das impugnações:
Serão impugnados pela Contratante todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 Implantação de placa de obra
Tem por objetivo informar à população e aos usuários os dados da obra. A placa deverá ser afixada em local
visível, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra, respeitado, no
mínimo, a seguinte medida: 2,00 m x 1,25 m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado
a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm. Terá dois suportes e serão de madeira beneficiada (7,5cm x
7,5cm), com altura livre de 2,50 m.
A medição deste serviço será por área em m² de placa instalada.

1.2 Entrada de energia
Deverá ser realizada conforme normas da concessionária local.

1.3 e 1.4 Entrada de água
Deverá ser realizada conforme normas da concessionária local.
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1.5 Canteiro de obras
Será utilizado para canteiro de obra, através de locação, container/escritório/sanitário com 1 vaso, 1 lavatório,
1 mictório e 4 chuveiro, com largura de 2,20m comprimento de 6,20m e altura de 2,50m, fabricado com
chapa de aço 2 nervurado trapezoidal forro c/isolamento termo acústico chassis reforçado piso de
compensado naval.
A medição deste serviço será por unidade, multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra.
(unidade x mês).

1.6, 1.7 e 1.8 Movimentação de terra
Limpeza mecanizada/manual de toda a área onde serão realizados os serviços, retirando arbustos, tocos, galhos,
emaranhado de raízes e terras que a envolve, capim e todo e qualquer material impróprio.
As operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão executadas mediante a utilização de
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais
Os materiais retirados deverão ser transportados e acomodados em local apropriado, indicado pela fiscalização.
Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza
não estiverem totalmente concluídos.
Aterro
O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em camadas sucessivas, em
dimensões tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo com as características
especificadas. Recomenda-se que a primeira camada de aterro seja constituída por material granular
permeável, que atuará como dreno para as águas de infiltração no aterro.
Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação devem ser escarificados,
homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com as características
especificadas.
Nos locais de difícil acesso aos equipamentos usuais de compactação os aterros deverão ser compactados
com o emprego de equipamento adequado como soquetes manuais e sapos mecânicos. A execução será em
camadas, obedecendo às características especificadas no projeto de terraplenagem.
O acabamento da superfície dos aterros será executado mecanicamente, de forma a alcançar a conformação
prevista no projeto.

1.9 Locação
Demarcação inicial para moldagem do solo, tomando como referência os pontos necessários para essa operação.
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A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros, em
tábuas ou sarrafos, serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforços dos fios de marcação,
sem oscilação e possibilidades de fuga da posição correta.
A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcação nas tábuas ou sarrafos dos
quadros, por meio de cortes na madeira e pregos.
Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50m, a partir do eixo
para o lado externo (m²).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra necessária para execução da
locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3” x 3” e
tábuas de 1” x 12”, ambos em madeira.

2. INFRA-ESTRUTURA
2.1 Preparo das valas
2.1.1 Escavação manual de vala
As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões mínimas de 40x60cm, niveladas, com fundo apiloado
manualmente.
O item remunera a mão de obra e equipamentos necessários para a escavação e apiloamento do fundo das valas.
2.1.2 Lastro de vala
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas
de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso
de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem
antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita.
2.2 Estacas
As fundações em estacas serão constituídas de estacas executadas a trado, com diâmetro nominal de 0,25m
e profundidade tal que penetre no mínimo 2.50m em terreno de boa qualidade e que dê aderência lateral e,
em caso de terreno arenoso, deverão ser executadas com profundidade mínima de 3,00m. Serão executados,
bem como, seus prolongamentos, em concreto armado, fck = 15 Mpa, com ferragem conforme detalhamento
em projeto.
2.3 Vigas baldrame
Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural.
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da
Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras.
Armaduras e Acessórios
Materiais:

MUNICÍPIO DE VALE VERDE-RS
PROJETO PARA EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
VALE VERDE – RS – 1ª ETAPA
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão
atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480. As
barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato
com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem
deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de entrada.
A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for
necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização.
Cobrimento:
Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma
NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico
ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas
deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de
arames de fixação nas armaduras.
Limpeza:
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as
camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas fôrmas.
Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os materiais
provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.
Corte:
O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.
Dobramento:
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura previstos no projeto,
respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de aço serão
sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobra das junto às emendas com solda.
Emendas:
As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As emendas por solda,
ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma NBR 6118. Em qualquer
caso, o processo deverá ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152.
Fixadores e Espaçadores:
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do
concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no
projeto.
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Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração
nas superfícies externas.
Montagem:
Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma NBR 6118.
Proteção:
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretar
deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com
nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência.
Fôrmas:
Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes
da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido
o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou
simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua
utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização.
As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de
prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado
das áreas de trabalho.
As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas
atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas serão construídas de forma a
respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto.
No caso de concreto aparente, as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o concreto apresente a textura e a
marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico adequado ao plano de concretagem. Os painéis serão
perfeitamente limpos e deverão receber aplicação de desmoldante, não sendo permitida a utilização de óleo. Deverá
ser garantida a estanqueidade das fôrmas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento. Toda vedação das
fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o artifício da calafetagem com papéis, estopa e
outros materiais.
A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa exposição antes da concretagem.
A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de tensor passando por tubo plástico
rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas
por meio de pastilhas de concreto.
Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto:
Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão ser conferidas, a fim de assegurar
que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies
que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e
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convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções constantes no item 9.5 da
Norma NBR 6118.
Desforma:
As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança o seu peso
próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante
a desforma. A Contratada providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de
modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma acordado com a Fiscalização.
Reparos:
As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies serão reparadas de
modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão
reparadas. A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de
eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e aprovados pela Fiscalização.
Concreto
Cimento:
O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os métodos de ensaio brasileiros.
O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732 e o de alta resistência inicial à Norma NBR 5733.
O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à prova d’água,
adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer
dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as
prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a
ordem cronológica de entrada no depósito.
Agregados:
Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das Normas NBR 7211 e NBR 6118,
bem como às especificações de projeto quanto às características e ensaios.
Processo Executivo:
Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de
conformidade com as dimensões das peças a serem concretadas. A fixação do fator água-cimento deverá considerar
a resistência, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das peças.
No caso do concreto aparente, este fator deverá ser o menor possível, a fim de garantir a plasticidade suficiente para
o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados pela Fiscalização, de forma a evitar a segregação dos
componentes.
A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será determinada pela Contratada em função da
pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da correta relação água-cimento, de modo a assegurar
uma mistura plástica e trabalhável. Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

MUNICÍPIO DE VALE VERDE-RS
PROJETO PARA EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
VALE VERDE – RS – 1ª ETAPA
A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações de umidade nos agregados, no
momento de sua utilização na execução dos serviços. A utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes,
incorporadores de ar e impermeabilizantes poderá ser proposta pela Contratada e submetida à aprovação da
Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de
cálcio.
Mistura e Amassamento:
O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento adequado e convenientemente
dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a execução dos serviços e obras.
O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e deverá durar o tempo necessário para
permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária
deverá aumentar com o volume da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto.
O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto no item 12.4 da Norma NBR 6118. A adição da
água será realizada sob o controle da Fiscalização. No caso de concreto produzido em usina, a mistura deverá ser
acompanhada por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalização.
Transporte:
O concreto será transportado até às fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os meios de transporte deverão
assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a segregação dos agregados ou uma variação na
trabalhabilidade da mistura. O tráfego de pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado
através de tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.
Lançamento:
O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalização, não se
tolerando juntas de concretagem não previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser
compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas as juntas de
concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniência arquitetônica.
A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de
concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela Fiscalização. O início de cada operação de
lançamento será condicionado à realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presença
da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira.
O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de peças embutidas e preparação
das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela Fiscalização.
A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a Contratada comprove previamente a
disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronização
entre os tempos de lançamento, espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente
poderá ser efetuado em obediência ao plano de concretagem, para que não seja retardada a operação de lançamento,
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com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operação de
adensamento.
Adensamento:
Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continuamente com
equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo a que o concreto preencha
todos os vazios das fôrmas. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não
se formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se
formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência.
O adensamento do concreto será realizado por meio de equipamentos mecânicos, através de vibradores de imersão,
de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas. Para as lajes, poderão ser utilizados
vibradores de placa. A utilização de vibradores de fôrma estará condicionada à autorização da Fiscalização e às
medidas especiais, visando assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão
não serão operados contra fôrmas, peças embutidas e armaduras.
Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR
Cura:
Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de impedir a perda de água
destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.
Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água durante
pelo menos 3 dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que
a superfície seja protegida com a formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrmas
e todo aquele já desformado deverá ser curado imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas
superfícies. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura. A cura adequada também
será fator relevante para a redução da permeabilidade e dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para
a garantia da durabilidade da estrutura.
Armaduras
1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
2) Os itens remuneram o fornecimento de armação em aço CA-60 5mm e CA-50 12,5mm, transporte e
colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como
arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.
Concreto
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A concretagem das estruturas será realizada com concreto, conforme projeto estrutural. Após o lançamento
deverá passar por processo de adensamento para prevenir bolhas e bicheiras e garantir uma melhor
resistência e acabamento.
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³).
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão-de-obra
necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 25MPa.
Formas
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de
interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de formas em chapas
compensadas plastificadas de 17 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m de
altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em madeira; desforma e descimbramento.

2.3.5 Impermeabilização
Toda estrutura em contato direto ou próximo do solo, como as vigas baldrame, laje do térreo e laje do
pavimento técnico (reservatórios), deverá receber no mínimo duas demãos de impermeabilizante do tipo tinta
asfáltica, para proteger da umidade e prevenir futuras infiltrações.
A tinta deve ser aplicada pura, de duas a três demãos, com trincha, rolo de pelo de carneiro ou airless.
Misturar o produto antes da aplicação; Aplicar uma demão para penetração e de uma a duas demãos para
cobertura, respeitando o consumo por m². Na demão de penetração, esfregar bem o material sobre o
substrato, utilizando o produto escassamente. Quando a primeira demão estiver seca (depois de oito a doze
horas), aplicar até duas demãos fartas de tinta (cobertura).
1) Os itens remuneram o fornecimento do material, insumos e mão de obra necessários para execução.
2) Será medido por área em m² à ser tratado.

3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Todas as esperas para as instalações hidrossanitárias devem ser executadas antes da execução das
pavimentações, conforme projeto anexo.

4. PAVIMENTAÇÕES
4.1 Lastro de brita
Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de brita, com espessura de 0,05m.
Essa camada deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo.
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4.2 Lastro de concreto magro
Sobre o lastro de brita será executado lastro de concreto magro com espessura de 5cm.
4.3 Contrapiso
Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, será executado o
lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 3 (três) centímetros de espessura.
O lastro de contrapiso do térreo terá um consumo de concreto mínimo de 350 kg de cimento por m3 de
concreto, o agregado máximo de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 – ÁGUA); com resistência
mínima a compressão de 250 Kgf/cm2.
Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado,
convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que devam passar sob o piso
estejam colocadas.
É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um período
mínimo de 8 dias para que cure.
Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o perfeito
escoamento de água.
A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um acabamento sem
depressões ou ondulações.
LIMPEZA
As frentes de obra serão limpas e isentas de entulhos e restos de obra. A Contratada é responsável pela
disposição final de todo o entulho e restos de obras em local licenciado por órgão competente.
Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças
remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; deverá ser realizada a remoção de
todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem
como cuidadosamente varridos os seus acessos; para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado,
a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela
Fiscalização.
A Contratada deverá avisar a Fiscalização sobre a finalização dos serviços bem como a verificação do
funcionamento de todas as instalações que será conferida e liberada pela Fiscalização.

Vale Verde, outubro de 2018.

______________________
Sílvia Melchior Seibert – Responsável Técnica
Arquiteta e Urbanista CAU A58.888-1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL VALE VERDE - RS
OBRA:
Edifício sede da Câmara Municipal - 1ª ETAPA
LOCAL: Rua Frederico Trarbach - Centro - Vale Verde/RS
RESPONSÁVEL TÉCNICA: Arq. e Urb. Sílvia Melchior Seibert CAU A58.888-1

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

1

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

2

INFRA - ESTRUTURA

3

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

4

PAVIMENTAÇÕES
CUSTO TOTAL MENSAL
CUSTO ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO
Vale Verde, outubro de 2018.

Sílvia Melchior Seibert
Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

ETAPA 1 - 15
DIAS
R$
R$
R$

R$
R$

R01
ETAPA 2 - 15
DIAS

16.423,98
100%
11.828,14 R$
50%
588,24
100%
R$
28.252,13 R$
28.252,13 R$
58%

TOTAL
16.423,98

11.828,14
50%

23.656,28
588,24

7.629,68
100%
19.457,83
47.709,95
99%

7.629,68

R$ 48.298,19

LEGENDA

Caixa Sifonada
Junção simples
Lavatório Residencial com sifão
Pia de Cozinha Residencial
com Sifão 50mm
30

1%

Vaso Sanitário c/ J90°

45

PVC 40 mm 50 PV
i=2%
i= mmC
2%

45

i=1%

2%
i=
35

50 PV
mC
m

125

Te sanitário
Terminal de Ventilação

Cm
PV m
50
1%
i=

PVC 40 mm
i=2%

C m
PV m
50

i=

PVC 100 mm
i=1%
30

30
PVC 50 mm

C
PV mm
50 1%
i=

i=2%

RESUMO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
DESCRIÇÃO:

ÍTEM:

Rua Capitão Pedro Werlang, 139
Santa Cruz do Sul/RS
51 3121.0543

DATA:

LA CLÉ

DESENHO:

ARQUITETURA &
SUSTENTABILIDADE

WWW.LACLE.ARQ.BR

Obra:

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE VERDE
Discriminação:

Projeto:
PLANTA BAIXA PONTOS DE ESPERA
Escala 1:50

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Resp. Técnico:

Sílvia Melchior Seibert
Arquiteta e Urbanista /CAU A58.888-1

Escala:

Data:

Indicada

OUT/2018

Área:

PONTOS DE ESPERA
Proprietário:

132,28m²

Prancha:

Câmara Municipal

01/01

