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ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA E
ARRUAMENTOS DA SEDE DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

1

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2010

PROCESSO Nº523/2010
DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 09/12/2010
HORÁRIO ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:30 horas – HORÁRIO ABERTURA
DAS PROPOSTAS: 15 horas
LOCAL: Avenida General Ataliba Leonel nº 556 – Santana – SP
Departamento de Engenharia

A Senhora Chefe de Gabinete da Secretaria de
Estado da Administração Penitenciária, no uso de sua competência, nos termos do
inciso III, do artigo 50, do Decreto Estadual nº 46.623/2002, torna público que se acha
aberta a licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2010, do tipo
MENOR PREÇO - Processo SAP/GS nº 523/2010, para a contratação de empresa
visando a CONSTRUÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA, ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO
E ARRUAMENTOS DA SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, sob o Regime de empreitada por preço unitário, que será regida
pela Lei federal nº 8.666/93 e Lei estadual nº 6.544/89, com alterações posteriores
principalmente no que tange ao processamento do certame (Lei nº 13.121, de 7 de
julho de 2008), Decreto Estadual nº 55.938, de 21 de junho de 2010 e Resolução SAP
06/2007.

As propostas deverão obedecer às especificações
deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo as propostas e os
documentos de habilitação, acompanhados da declaração de cumprimento dos
requisitos de habilitação, serão recebidos no Departamento de Engenharia da
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, situada na Avenida General
Ataliba Leonel nº 556 – Santana – São Paulo/SP, até o dia 09/12/2010, às 14:30
horas, sendo que não serão recebidos documentos fora do horário fixado.
A sessão pública de abertura dos envelopes será no
dia 09/12/2010 às 15:00 horas e será conduzida pela Comissão Julgadora de
Licitação.
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.
1.

DO OBJETO

1.1

A presente licitação tem por objeto a construção de cabine primária,
adequação da iluminação externa e arruamentos da Sede da Secretaria da
Administração Penitenciária, conforme especificações técnicas constantes no
Anexo VI que integra este edital, observadas as normas técnicas da ABNT.

1.2

A contratação será efetivada sob o regime de empreitada por preço unitário, e
sua execução será fiscalizada e gerenciada pelo Contratante ou por empresa
por ele indicada.

1.3

O valor total estimado para a execução do objeto deste certame é de
R$426.369,64 (Quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove
reais e sessenta e quatro centavos), tendo como base o Boletim de Custos nº
154 da Companhia Paulista de Obras e Serviços.

2.

DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do certame:

2.1

Os interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, na
correspondente especialidade, observadas as disposições dos subitens 5.2.1
e 5.2.1.1 deste Edital.

2.2

Os demais interessados do ramo pertinente ao objeto, não cadastrados na
forma do subitem 2.1, que deverão apresentar documentos demonstrando
que, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
atendiam a todas as exigências para o cadastramento. Os documentos
considerados necessários para tanto são aqueles relacionados nos subitens
5.1.1 a 5.1.5 deste Edital.

3.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

3.1

As licitantes deverão apresentar fora dos envelopes n°s 1 e 2 indicados no
subitem 3.2, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação
de acordo com modelo estabelecido no Anexo I – A deste Edital e, se for o
caso, a declaração a que se refere o subitem 17.2 deste Edital.
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3.2

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em
sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 – Proposta
Tomada de Preços nº 04/2010
Processo SAP/GS nº 523/2010
Envelope nº 2 – Habilitação
Tomada de Preços nº 04/2010
Processo SAP/GS nº 523/2010

3.3

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou procurador, juntando-se cópia do instrumento de procuração.

3.4

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou
cópia acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão
Julgadora de Licitação.

4.

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

4.1

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

4.2

Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal do licitante.

4.3

Número do processo e número desta Tomada de Preços.

4.4

Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em
conformidade com as especificações técnicas do Anexo VI desta Tomada de
Preços.

4.5

Preço total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária.

4.6

Os preços incluem todas as despesas diretas ou indiretas e as margens de
lucro da Contratada, que se refiram ao objeto descrito e caracterizado no
Memorial Descritivo e seus complementos, tais como: materiais e mão-deobra; serviços de terceiros, aplicados à própria obra ou em atividade de
apoio, como vigilância e transporte; locações de máquinas e equipamentos,
ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; consumo de água, energia e
telecomunicações; seguros legal ou contratualmente exigidos; encargos
sociais e trabalhistas; impostos e taxas incidentes sobre a atividade
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econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e
regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas;
depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; testes
laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica etc.
4.7

Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

4.8

A proposta de preço deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a)Planilha conforme modelo constante do Anexo II-B preenchida em todos os
itens, com seus respectivos preços unitários e global, grafados em moeda
corrente nacional, assinada pelo representante legal da licitante.
b)Cronograma físico e financeiro, conforme modelo constante do Anexo II-C
respectivamente, assinados pelo representante legal da licitante.

5.
5.1

5.1.1

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir
relacionados, os quais dizem respeito à:
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresária.
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratandose de sociedades empresárias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.1.2

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de registro da empresa e de seu responsável técnico no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;
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b) Atestado(s) de bom desempenho em obras ou serviços da mesma
natureza, fornecidos pelas contratantes das obras ou serviços dos contendo
no mínimo o quantitativo a seguir:
I – Construção de cubículo em alvenaria para instalação de
Cabine primária conforme normas e procedimentos da
concessionária local de no mínimo 7m²;
II – base de fusível tripolar de 15kV – 1 unidade;
III – Fusivel tipo HH para 15kV de 2,5A à 50A – 3 unidades;
IV- Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento
rotativo, com prolongador, sem porta fusível, de 400ª – 1
unidade
V –Transformador de potencial monofásico até 1000VA classe
15 kV, a seco com fusíveis – 1 unidade
VI – Eletroduto de PVC rígido roscavel de 4’ – com acessórios
350m
VII – Cabo de cobre de 35,0mm², tensão de isolamento,
8,7/15kV isolação para 90ºC – 400m
VIII – Cabo de cobre de 120,0mm², isolamento,0,6/1kV isolação
EPR 90ºC – 225m
IX – Poste telecônico em aço SAE 1010/1020, galvanizado a
fogo, com espera para 2 luminárias, altura de 3m – 10
unidades
X – Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020, galvanizado a
fogo, altura de 12m – 4 unidades
OBS1: O quantitativo solicitado corresponde a 50% dos serviços
pretendidos, conforme Súmula 24 do TCE-SP.
OBS2: Será admitido o somatório de atestados para a comprovação da
capacidade técnica da licitante.
b.1) este(s) atestado(s) deverão conter, necessariamente, a especificação do
tipo de obra, com indicações da área em metros quadrados, dos trabalhos
realizados e do prazo de execução.
c) Identificação do profissional que será responsável pelo comando dos
serviços, com experiência em obra de características análogas, demonstrada
por meio de certidão de acervo técnico do CREA;
d) certificado de visita técnica, conforme item 15 do presente edital;
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e) Relação da equipe técnica especializada e disponível para a execução da
obra ora licitada, acompanhada do Curriculum Vitae de cada profissional
envolvido;
f) Relação de máquinas e/ou equipamentos disponíveis para a execução da
obra licitada.

5.1.3

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
mencionando expressamente, em cada balanço, o número do livro Diário e
das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na
Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, atendidos
aos índices constantes no Anexo II-E, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta;
c) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social
devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades
empresárias.

5.1.3.1 - Se a licitante tiver sido constituída a menos de 1 (um) ano, a documentação
referida nas alíneas “b” e “c” deste subitem 5.1.3 deverá ser substituída pela
demonstração contábil relativa ao período de funcionamento.

5.1.4

REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal,
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal,
da sede ou domicílio da licitante;
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade
Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
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e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de
negativa, relativa a tributos federais e dívida ativa da União.

5.1.5

OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, de acordo com modelo estabelecido no Anexo III.
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei
estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, conforme modelo Anexo III-A.
c) Declaração sob as penas da lei, elaborada em papel timbrado e subscrita
por seu representante legal, assumindo a obrigação de utilizar na execução
do objeto da licitação somente produtos e subprodutos de origem exótica, ou
de origem nativa de procedência legal e, no caso de utilização de produtos e
subprodutos listados no artigo 1°, do Decreto estad ual n° 53.047, de 02 de
junho de 2008, a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa
jurídica devidamente cadastrada no “Cadastro Estadual das Pessoas
Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA”,
de acordo com o modelo que constitui o Anexo III-B deste Edital.

5.2

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.2.1

Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de São Paulo - CAUFESP, na correspondente especialidade, poderão
informar o respectivo cadastramento e apresentar apenas os documentos
relacionados nos itens 5.1.1 a 5.1.5 que não tenham sido apresentados para
o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos
prazos de validade, na data de apresentação das propostas, vencidos.

5.2.1.1 Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem
5.2.1, a Comissão Julgadora diligenciará junto ao Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP.
5.2.2

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta)
dias imediatamente anteriores à data da apresentação das propostas.

5.2.3

A comprovação da boa situação financeira da empresa a que se refere a
alínea “b”, do subitem 5.1.3 será feita de forma objetiva, pela análise do
balanço, nos moldes estabelecidos no Anexo II-E deste Edital.
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5.2.4

As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar a
documentação prevista no subitem 5.1.4. para fins de comprovação de sua
regularidade fiscal, ainda que tais documentos apresentem alguma restrição.

6.

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E
ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA

6.1

No local, data e horário indicados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em
sessão pública, a Comissão Julgadora receberá a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação e, se for o caso, a declaração a que
se refere o subitem 17.2 deste edital, mais os envelopes contendo as
propostas e os documentos de habilitação e, na seqüência, procederá à
abertura dos envelopes nº 1 – PROPOSTA, sendo que estes envelopes e as
propostas, após verificados e rubricados por todos os presentes, serão
juntados ao respectivo processo.

6.1.2

Os envelopes n° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, apó s rubricados por
todos os presentes, ficarão sob a guarda da Comissão Julgadora da Licitação
fechados e inviolados, até as respectivas aberturas em sessão pública.

6.2

A licitante poderá apresentar-se ao ato por seu representante legal ou pessoa
devidamente credenciada, mediante procuração com poderes específicos
para intervir no processo licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir
de sua interposição.

6.3

Os representantes das proponentes deverão identificar-se exibindo a Carteira
de Identidade, acompanhada do contrato social da licitante e do instrumento
de procuração, quando for o caso, para que sejam verificados os poderes do
outorgante e do mandatário.

6.4

É vedada a representação de mais de uma licitante por uma mesma pessoa.

6.5

A entrega dos envelopes configura a aceitação de todas as normas e
condições estabelecidas nesta Tomada de Preços, bem como implica a
obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação, obrigando-se a licitante a declarar, sob as penas
da lei, a superveniência de fato impeditivo a participação, quando for o caso.

6.6

Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrada a
possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

7.

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO

7.1

As propostas de preço serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas apresentadas, que conduziram ao valor total orçado, procedendo-
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se às correções correspondentes nos casos de eventuais erros encontrados,
tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para a apuração do valor final da proposta.
7.2

A análise das propostas visará o atendimento das condições estabelecidas
nesta Tomada de Preços, sendo desclassificada a proposta que:
a) Estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste
edital;
b) Apresentar preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado, ou que
se revelar manifestamente inexeqüível, nos termos do artigo 48, inciso II,
da Lei federal n° 8.666/93;
c) Apresentar valores totais que superem a previsão contida no orçamento de
quantitativos e preços que integra este edital como Planilha Orçamentária
Detalhada - Anexo II-B

7.2.1

A Comissão Julgadora poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes a
composição de preços unitários dos serviços e/ou de materiais/equipamentos,
bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

7.3

Não será considerada para fins de julgamento da proposta:
a) Oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório e nem
preço e/ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes;
b) Oferta de prazo ou condições diferentes dos fixados nesta Tomada de
Preços.

7.4

O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora de
Licitação, que elaborará a lista de classificação das propostas, observada a
ordem crescente dos preços apresentados.

7.4.1

No caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á a classificação por
sorteio público na mesma sessão, ou em dia e horário a ser comunicado aos
licitantes pela imprensa oficial, na forma estatuída no artigo 45, parágrafo
segundo, da Lei federal nº 8.666/93.

7.5

Com base na classificação de que trata o item 7.4. será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:

7.5.1.

A microempresa, empresa de pequeno porte, nos moldes indicados no
subitem 7.5, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos
valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por cento) ao valor da
proposta melhor classificada, será convocada para que apresente preço
inferior ao da melhor classificada.
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7.5.2.

A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver
propostas empatadas, nas condições do subitem 7.5.1.

7.5.3.

O exercício do direito de que trata o subitem 7.5.1 ocorrerá na própria sessão
pública de julgamento das propostas, no prazo de 10 (dez) minutos contados
da convocação, sob pena de preclusão. Não ocorrendo o julgamento em
sessão pública ou na ausência de representante legal ou procurador da
licitante que preencha as condições indicadas no subitem 7.5.1 na mesma
sessão, o exercício do referido direito ocorrerá em nova sessão pública, a ser
realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, para a qual serão
convocadas todas as licitantes em condições de exercê-lo, mediante
publicação na Imprensa Oficial.

7.5.3.1. Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao da proposta melhor
classificada, por parte da licitante que preencha as condições do subitem
7.5.1, as demais microempresas, empresas de pequeno porte, nos moldes
indicados no subitem 7.5, cujos valores das propostas se enquadrem nas
mesmas condições, poderão exercer o direito de preferência, respeitada a
ordem de classificação, observados os procedimentos previstos no subitem
7.5.3.
7.5.4.

O não comparecimento à nova sessão pública de que trata o subitem 7.5.3
ensejará a preclusão do direito de preferência da licitante faltante.

7.5.5.

Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata
o subitem 7.4, seja microempresa, empresa de pequeno porte, nos moldes
indicados no subitem 7.5, não será assegurado o direito de preferência.

7.6

Havendo o exercício do direito de preferência a que alude o subitem 7.5, será
elaborada nova lista de classificação nos moldes do subitem 7.4 e
considerando o referido exercício.

7.7

Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Administração
poderá proceder consoante faculta o § 3º do artigo 48, da Lei federal nº
8.666/93 e parágrafo único do artigo 43, da Lei estadual n° 6.544/89,
marcando-se nova data para sessão de abertura dos envelopes, mediante
publicação no DOE.

7.8

Os envelopes n° 2 – Documentos de HABILITAÇÃO das licitantes que tiveram
propostas desclassificadas serão devolvidos fechados, desde que não tenha
havido recurso ou após sua denegação.

7.9

Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação.

7.10

O julgamento da habilitação se fará a partir do exame dos documentos
indicados no item 5 deste edital.
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7.11

Serão abertos os envelopes nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO dos
licitantes cujas propostas ocupem os três primeiros lugares da classificação,
com a observância das seguintes situações:
a) em seguida à classificação das propostas, na mesma sessão pública, a
critério da Comissão Julgadora, se todos os licitantes desistirem da
interposição do recurso em face do julgamento das propostas.
b) em data previamente divulgada na imprensa oficial, nos demais casos.

7.12

Respeitada a ordem de classificação e o previsto no subitem 7.11, serão
abertos tantos envelopes n° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de
licitantes classificadas, quantos forem as inabilitadas com base no julgamento
de que trata o subitem 7.10.

7.13

Admitir-se-á o saneamento de falhas relativas aos documentos de habilitação,
desde que, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, esse saneamento
possa ser concretizado no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de
inabilitação e aplicação das sanções cabíveis.

7.14

Para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, não será
exigida a comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a
apresentação dos documentos indicados no subitem 5.1.4 deste edital, ainda
que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

7.14.1

A licitante habilitada nas condições do subitem 7.14, deverá comprovar sua
regularidade fiscal, decaindo do direito à contratação se não o fizer, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81, da Lei federal n°
8.666/1993.

7.14.2

A comprovação de que trata o subitem 7.14.1 deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas
com efeito de negativa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável
por igual período, a critério da Administração.

7.15

Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, poderá proceder-se
consoante faculta o § 3º do artigo 48, da Lei federal nº 8.666/93, marcando-se
nova data para abertura dos envelopes contendo a documentação, mediante
publicação no DOE.

7.16

Será considerada vencedora do certame a licitante que, atendendo a todas
as condições da presente licitação, oferecer o menor preço.

7.17

A adjudicação será feita pela totalidade do objeto.

7.18

Se a vencedora do certame for licitante que exerceu o direito de preferência de
que trata o subitem 7.5, deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis
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contados da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e total
para a contratação, a partir do valor total final obtido no certame.
7.18.1 Esses novos preços serão apresentados em nova planilha, nos moldes do
Anexo II-B deste edital, a ser entregue diretamente no Departamento de
Engenharia da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida
General Ataliba Leonel nº 556 – Santana – São Paulo/SP.
7.18.2 Na hipótese de não cumprimento da obrigação estabelecida no subitem 7.18,
no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos para a
contratação serão apurados pelo Contratante, com a aplicação do percentual
que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o
valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços
unitários ofertados na referida proposta observando-se, ainda, o disposto no
subitem 7.18.2.

8.

DO PRAZO, CONDIÇÕES E ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

8.1

O objeto desta licitação deverá ser executado e concluído em 120 (cento e
vinte) dias, contados a partir da data da ordem de início dos serviços, emitida
pelo Departamento de Engenharia da Secretaria da Administração
Penitenciária, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus nos
Anexos.

8.2

O objeto desta licitação deverá ser executado na Sede da Secretaria da
Administração Penitenciária, situada na avenida Gal. Ataliba Leonel nº
556 – Santana - São Paulo/SP, correndo por conta da Contratada as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.

8.3

Todos os projetos executivos e legais elaborados pela Contratada deverão
ser aprovados pelo Contratante. O desenvolvimento dos serviços obedecerá
ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado na proposta.

9.

DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS

9.1

Serão realizadas vistorias pelo Contratante ou prepostos devidamente
qualificados, que terão por objetivo: a avaliação da qualidade e do andamento
dos serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de
faturamento; e a recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da
obra.

9.2

Todas as vistorias deverão ser acompanhadas preferencialmente por
arquiteto, engenheiro, ou, comprovadamente, pelo responsável legal indicado
pela Contratada.
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9.3

A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as
anotações da fiscalização no mesmo terão validade de comunicação escrita,
devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes.

9.4

A Contratada manterá no local o livro diário da obra, devendo o Contratante
receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão
registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que afetem o
desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizações
ocorridas e suas observações, anotações técnicas etc., servindo de meio de
comunicação formal entre as partes.

10.

DAS MEDIÇÕES

10.1

As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta)
dias a partir da ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as
medições devem ser precedidas de solicitação da Contratada, com
antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes documentos:
a) relatórios escrito e fotográfico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra;
c) declaração, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos
de madeira, utilizados na obra são, exclusivamente, de origem exótica, ou, no
caso de utilização de produtos e subprodutos de origem nativa;,
c.1) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no art. 1º, § 1º, do
Decreto Estadual nº 53.047/2008, declaração, sob as penas da lei, afirmando
que procedeu as respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastrada no
CADMADEIRA;
c.2) apresentação das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da
legalidade da madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais,
Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas
cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção.

10.2

Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e
concluídos conforme o disposto nos documentos que integram o presente
edital.

10.3

As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação
dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas
de elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo,
desenhos, catálogos etc.
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10.4

As medições serão acompanhadas por representantes do Contratante e da
Contratada, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo
representante do Contratante.

10.5

Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao
CADMADEIRA a situação cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos listados no artigo 1°, do Decreto estad ual n° 53.047/2008, bem
como instruir o expediente da contratação com o comprovante do respectivo
cadastramento e com as cópias de documentos indicadas no subitem
10.1.c.2.

11.

DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE DE PREÇO

11.1

Os pagamentos referentes à execução dos serviços serão efetuados em
conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do
cronograma da obra, mediante a apresentação dos originais da fatura.

11.2

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir
de cada medição, observando-se para as respectivas realizações, o
procedimento e as demais condições e prazos estabelecidos na minuta de
termo de contrato, que constitui anexo integrante deste ato convocatório.

11.3

Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção
monetária nos termos do artigo 74, da Lei Estadual nº 6.544/89, com base na
Unidade Fiscal do Estado – UFESP, bem como juros moratórios, estes a
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em
relação ao atraso verificado.

11.4

O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome
da Contratada no Banco do Brasil S/A.

11.5

Os preços não serão reajustados.

11.5.1

Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer
prorrogação, observados os termos desta Tomada de Preços e da Lei de
Licitações, de modo que o contrato venha a atingir vigência superior a 12
(doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da
Contratada, hipótese em que não haverá reajuste.

11.5.2

Para o reajuste, serão observados: a periodicidade de 12 (doze) meses, a
contar da data da apresentação da proposta, conforme Decreto estadual nº
45.113, de 28 de agosto de 2.000, e o Índice Geral de Edificações – FIPE,
divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, bem como as
disposições do Decreto estadual nº 27.133/87.

11.5.3. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de
registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de S. Paulo –
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CADIN Estadual”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de
cada pagamento.
12.

DA CONTRATAÇÃO

12.1

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante
celebração de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo IV do
presente ato convocatório.

12.1.1

Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (certidão
conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da
União), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.1.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para no prazo de 02 (dois) dias, comprovar sua
situação de regularidade de que trata o subitem 12.1.1, mediante
apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência,
sob pena de a contratação não se realizar.
12.1.2

No prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data de publicação da
homologação e adjudicação no DOE, a adjudicatária deverá, sob pena de a
contratação não se realizar, encaminhar ao Departamento de Engenharia da
Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida
General Ataliba Leonel nº 556 – Santana – São Paulo/SP, declaração de que
atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do
artigo 117 da Constituição estadual, bem como o(s) documento(s) de que
trata a alínea “a”, do subitem 5.1.2, com o visto do CREA-SP, quando a sede
da licitante vencedora pertencer a região fora da jurisdição da referida
entidade.

12.1.3

Constitui ainda condição para a celebração do contrato, a inexistência de
registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN
ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva
celebração.

12.2

A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
convocação, comparecer ao Departamento de Engenharia da Sede da
Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida General
Ataliba Leonel nº 556 – Santana – São Paulo/SP para assinar o termo de
contrato.

16

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

12.3

O não cumprimento da obrigação estabelecida no subitem 12.2, ou a não
apresentação dos documentos indicados nos subitens 7.14.2, 12.1.1.1 e
12.1.2, nos prazos indicados nos referidos subitens, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do artigo 81, da Lei
federal nº 8.666/93 e artigo 79, da Lei estadual nº 6.544/89, sujeitando a
adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de
multa, observado o disposto na Resolução nº 06/2007.

12.4

Nas hipóteses previstas nos subitens 12.1.3 e 12.3 fica facultado à
Administração convocar os demais participantes, nos termos do artigo 64, §
2°, da Lei federal nº 8.666/93, para a assinatura d o contrato.

13.

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

13.1

Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte,
ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei federal nº
8.666/93, artigos 80 e 81, da Lei estadual nº 6.544/89, de acordo com o
estipulado na Resolução nº 06/2007, no que couber.

13.2

A licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou
fizer declaração falsa, inclusive aquela prevista no inciso I, do artigo 40, da
Lei estadual n° 6.544/1989, com a redação dada pela Lei estadual n° 13.121,
de 7 de julho de 2008, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa,
poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração Direta e
Indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste edital e no termo
de contrato e das demais cominações legais.

13.3

Sem prejuízo da aplicação das sanções indicadas nos subitens 13.1 e 13.2, o
descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo 9°,
do Decreto estadual n° 53.047/2008, sujeitará à Con tratada a aplicação da
sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública,
estabelecida no artigo 72, parágrafo oitavo, inciso V, da Lei federal n° 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes a referida sanção, independentemente de sua responsabilização
na esfera criminal.

13.4

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

14

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de
qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
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disposto nos artigos 73 e 74 da Lei federal nº 8.666/93, nos artigos 70 e 71 da Lei
estadual nº 6.544/89, nas regras específicas estabelecidas no edital da licitação
indicada no preâmbulo e respectivos anexos, bem como no presente instrumento.
14.1 A vistoria para recebimento da obra será feita quando o imóvel tiver plena
condição de uso, limpo e higienizado. Constatada a conclusão dos serviços de acordo
com o projeto, as especificações e as recomendações da fiscalização, o objeto será
recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no dia subseqüente ao término do prazo de execução, após
vistoria, que deverá ser realizada pela CONTRATANTE, desde que a medição final
tenha sido entregue.
O Recebimento Provisório será caracterizado com a emissão do termo de
Recebimento Provisório, após a lavratura da ata circunstanciada contendo a vistoria
realizada por comissão designada ou servidor, devendo expressar a concordância em
receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante
da Contratada.
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Secretaria, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no dia subseqüente ao término do
período de observação.
O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que o servidor ou a Comissão
tenham aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.
14.2 Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, a Administração,
por meio da Comissão de Recebimento ou servidor, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, deverá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição/correção, ou rescindir a contratação.
b) Na hipótese de substituição/correção, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a
Secretaria.
c) Se disser respeito à diferença de quantidade, de partes ou peças, determinar sua
complementação, ou rescindir a contratação.
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14.3 O período para observação será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir do Recebimento Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for
determinado para eventuais ensaios ou testes.
14.4 O recebimento da obra, bem como a aceitação dos serviços das etapas
intermediárias, atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a
responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela
legislação pertinente.
14.5 Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a CONTRATADA
obrigada a refazê-los, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, observando as condições
estabelecidas para a execução.
15.

CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA

15.1

A empresa deverá indicar representante devidamente credenciado, para
apresentar-se no local da obra, para realização de visita técnica, com o
objetivo de cientificar-se das condições do local, no qual serão realizados os
serviços, para elaboração de sua proposta de preço.

15.2.

A visita técnica deverá ser realizada nos dias 23/11/2010, 30/11/2010 e
08/12/2010 das 13 às 17 horas, na Sede da Secretaria da Administração
Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel nº 556 –
Santana/SP, onde a empresa receberá comprovante fornecido pelo
responsável pelo acompanhamento.

15.3

O comprovante de visita técnica, deverá constar no envelope n° 2 –
Documentos de HABILITAÇÃO.

16.

DOS RECURSOS

16.1

Dos atos praticados pela Administração nas diversas fases desta licitação
caberão os recursos previstos nos artigos 109 e seguintes da Lei federal nº
8.666/93, dirigidos à autoridade competente, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, que deverão ser protocolados na Sede da Secretaria da
Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel nº
556 – Santana – São Paulo/SP no horário das 9 às 17 horas, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação daquele ato ou da lavratura da ata.

17.
17.1

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do
contrato, a licitante vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5%
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(cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o
disposto no artigo 56, da Lei federal nº 8.666/93.
17.1.1

Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições
especiais da respectiva apólice deverá constar disposição expressa
estipulando a responsabilidade da seguradora, pelo pagamento dos valores
relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas à tomadora do seguro.

17.1.2

A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a integral execução
de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada
monetariamente, conforme dispõe o § 4º do artigo 56, da Lei federal nº
8.666/93.

17.1.3

A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração
do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando a Contratada às penalidades legalmente estabelecidas e à
aplicação de multa, observado o disposto na Resolução SAP nº 06/2007.

17.2

Para fruição dos benefícios previstos nos subitens 7.5 e 7.14 a qualidade de
microempresa e empresa de pequeno porte deverá estar expressa nos
documentos indicados no subitem 5.1.1, alíneas “a”, “b” e “d”.

17.3

Integram o presente edital:
Anexo I

Carta Credencial

Anexo I – A

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação

Anexo II

Proposta Comercial

Anexo II – A

Planilha de Preenchimento a preços unitários

Anexo II – B

Planilha Orçamentária Detalhada

Anexo II – C

Cronograma Físico e Financeiro

Anexo II – D

Demonstrativo de composição de BDI

Anexo II – E

Demonstrativo do índices econômico-financeiros

Anexo II – F

Certificado de visita

Anexo III

Declaração de atendimento ao inciso V, do artigo 27 da Lei
federal nº 8.666/93 em cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Anexo III – A

Declaração de Inexistência de Fato impeditivo e outros

Anexo III – B

Declaração referente ao Decreto 53.047/08 – CADMADEIRA

Anexo III – C

Declaração de Compromisso de Utilização Racional de Água
Decreto 48.138/03.

Anexo III – D

Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno
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Porte
Anexo IV

Minuta de Contrato

Anexo V

Resolução SAP –06/2007

Anexo VI

Projeto Básico
A) Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas
B) Critérios de Medição e Remuneração a Preços Unitários

17.4

Os casos omissos da presente Tomada de Preços serão solucionados pela
Comissão Julgadora de Licitação.

17.5

Os esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser solicitados via fax no
telefone (011) 3206-4793, pelo e-mail institucional sap@sap.sp.gov.br, ou
mediante protocolo na Sede da Secretaria, localizada na Av. General Ataliba
Leonel, 556, Santana, São Paulo/SP; e, serão respondidos mediante
publicação no Diário Oficial do Estado

17.6

O presente edital será publicado em resumo, na Imprensa Oficial, em jornal
de grande circulação e poderá ser consultado, pelos interessados, no site
www.e-negociospublicos.com.br, e nos sítios eletrônicos www.sap.sp.gov.br.

17.7.

A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada mediante
publicação no Diário Oficial do Estado.

17.8

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo.

São Paulo, 18 de novembro de 2010.

_____________________________________
Ana Maria Tassinari De Felice Fantini
Chefe de Gabinete
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ANEXO I

CARTA CREDENCIAL
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ANEXO I
CARTA CREDENCIAL
A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SÃO PAULO/SP

Tomada de Preços nº 04/2010
Processo SAP/GS Nº 523/2010

A empresa ........................................................................ localizada
na
.......................................................................................,
CNPJ
nº
................................................, por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem
pela presente CREDENCIAR o Sr................................., (nacionalidade, estado civil, profissão),
portador da cédula de identidade RG nº..........................., como seu representante na Tomada
de Preços epigrafada, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E ARRUAMENTOS DA
SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, localizada na Avenida
General Ataliba Leonel nº 556 – Santana - SP, conforme especificações constantes dos
Anexos deste edital, com poderes para praticar todos os atos que se fizerem necessários,
inclusive e especialmente para desistir da interposição de recurso.

São Paulo, ............ de ............................... de 2010.

____________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)
OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante e deverá estar
acompanhado do contrato/estatuto social, atestando os poderes do Representante Legal
e, no caso deste delegar poderes a terceiro, também do instrumento de procuração (por
instrumento público ou por particular) atestando os poderes do signatário dos
documentos, os quais serão entregues à Comissão Julgadora de Licitação quando da
entrega dos envelopes.
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ANEXO I - A

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS
REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO
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ANEXO I – A
DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
À
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SÃO PAULO/SP
Tomada de Preços nº 04/2010
Processo SAP/GS Nº 523/2010
Eu (nome e identificação completa), representante legal da empresa
(identificação completa da licitante), interessada em participar no processo licitatório
acima referenciado, DECLARO, sob as penas da lei, nos termos do inciso I do artigo
40 da Lei nº 6.544/89, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.121 de 7 de julho de
2008, que a empresa

, inscrita no CNPJ sob o nº

.........................., sediada na .............................................., interessada em participar
do certame em referência, cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos
no item 5. do Edital da Tomada de Preços nº 04/2010.

São Paulo,

de

de

2010

CARIMBO DA EMPRESA, NOME E CARGO DA
PESSOA QUE ASSINA

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante e
deverá ser apresentado fora dos envelopes, acompanhando a carta credencial.
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ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
São Paulo, .......... de ............................. de
À Secretaria de Estado da Administração Penitenciária São Paulo/SP
Atenção: Comissão Julgadora de Licitação
Tomada de Preços nº 04/2010
Processo SAP/GS Nº 523/2010
Objeto:

CONSTRUÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA,
ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E ARRUAMENTOS DA
SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Prezados Senhores,
Após, analisarmos minuciosamente toda a documentação da licitação
supra referida composta do Edital e seus Anexos, de tomarmos conhecimento de
todas as condições e obrigações para a sua execução e estarmos familiarizados com
o local onde serão realizadas as obras, propomos executar sob nossa integral
responsabilidade o objeto da Tomada de Preços epigrafada, no prazo de
(
) dias corridos, pelo valor total de R$ ......................
(....................................), já computado o BDI, resultante da aplicação dos preços
ofertados aos itens constantes da Planilha Orçamentária anexa e desta parte
indissociável.
A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir
da presente data.
Atenciosamente,

Carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina
Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual/ Municipal
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ANEXO II - A

PLANILHA DE PREENCHIMENTO
A
PREÇOS UNITÁRIOS
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OBRA:

OBRA: CABINE PRIMÁRIA , ADEQUAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E ARRUAMENTO DA SEDE DA SAP.

LOCAL:

LOCAL :Av. Gal. Ataliba Leonel, 556 , Santana - CEP> 02033-000 - São Paulo - S.P.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

CÓDIGO

1
1.1
1.2

I
011701
011702

2
2.1
2.2
2.3

II
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DIVERSOS.
020802 Placa de identificação para obra
12101
Instalação e transporte de equipamento de sondagem
12111
Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)

2.4

20206

Container depósito - mínimo 9,20 m²

2.5

20204

Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório

2.6
2.7

20312
120102

Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa

2.8

20503

Andaime tubular fachadeiro

2.9

20509

Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS. (Com BDI Incluso)
Projeto formato A1
Projeto formato A0

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com
20903
caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km
21002
Locação de obra de edificação
30104
Demolição manual de concreto armado
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
30125
fragmentação e acomodação do material
30202
Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo
30204
revestimento
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local
50703
de despejo, inclusive carga e descarga
60202
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m
61104
Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
90102
Forma em madeira comum para fundação
90202
Forma plana em compensado para estrutura convencional
100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
100202 Armadura em tela soldada de aço
110116 Concreto usinado, fck = 30,0 MPa
110204 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cim/m³
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
111602
e/ou enchimento (serviço auxiliar)
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço
111604
auxiliar)
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (serviço
111606
auxiliar)
042202 Remoção de terminal ou conector para cabos
041902 Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido
042102 Remoção de óleo de disjuntor ou transformador
Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal
041828
042205 Remoção de transformador de potencial completo (pequeno)

VALOR =

UNID.

QUANT.

R$

-

PR.
UNIT.

TOTAL

BOLun
un

4,00
1,00

0,00
0,00
0,00

m²
tx
m
unxmê
s
unxmê
s
m²
m
m²xmê
s

6,00
1,00
30,00

0,00
0,00
0,00

4,00

0,00

4,00

0,00

60,00
72,00

0,00
0,00

18,00

0,00

m²

180,00

0,00

m²

100,00

0,00

m²
m³

49,00
5,00

0,00
0,00

m²

15,00

0,00

m³

1,75

0,00

m³

13,14

0,00

m³

90,00

0,00

m³
m³
m²
m²
kg
kg
m³
m³

9,60
8,32
18,00
20,40
740,00
49,50
3,64
12,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m³

2,00

0,00

m³

10,00

0,00

m³

15,00

0,00

un
un
l

6,00
1,00
20,00

0,00
0,00
0,00

un

2,00

0,00

un

2,00

0,00
0,00
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3
3.1
3.2
3.3

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

ESTRUTURA, ALVENARIAS E GRAMAS
Lastro de pedra britada
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm
Alvenaria de elevação em bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm 141110
4,5 MPa
0170101 Argamassa de proteção com argila expandida (serviço auxiliar)
170104 Lastro de concreto impermeabilizado
170202 Chapisco
170212 Emboço comum
170222 Reboco
170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck = 20 MPa
240109 Caixilho em ferro com ventilação permanente sob medida
240111 Caixilho em ferro tipo veneziana sob medida
240208 Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida
240321 Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro
260104 Vidro liso transparente de 4 mm

3.16

280103

3.17

290120

3.4

III
111804
130102
140105

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas

3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

Cantoneira em ferro
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III,
321510
espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica
331003 Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo
331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo
340102 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)
340204 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)
0163304 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m

4
4.1
4.2
4.3

IV
360309
360606
360608

4.4

360703

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

0422001
0422006
0422003
362009
362018

4.10

362028

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

0362035
362039
371001
371112
371212

4.16

371353

4.17

371432

4.18

371801

4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27

371906
372014
372015
380118
380604
380606
380618
0390407
390408

3.18

ELÉTRICA
Caixa de medição interna tipo ´A1´ (100 x 100 x 30) cm, padrão Eletropaulo
Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV
Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV
Pára-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com
polímero
Solda exotérmica tipo ´X´
Solda exotérmica tipo ´SS´ cabo-cabo
Solda exotérmica tipo cabo-haste
Vara para manobra em cabine até 30 kV
Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV
Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária nas dimensões
400 x 300 mm, chapa 18
Caixa porta luvas em madeira, com tampa
Estrado de borracha de 100 x 100 x 3 cm, isolante até 68 kV
Barramento de cobre nu
Base de fusível tripolar de 15 kV
Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A a 50 A
Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de
sobrecorrente e transformadores de corrente
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador,
sem porta-fusível, de 400 A
Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com
fusíveis
Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela
Suporte fixo para transformadores de potencial
Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG)
Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios
Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3/4´- com acessórios
Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1´ - com acessórios
Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 4´ - com acessórios
Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35,0 mm²
Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50,0 mm²

m³
m²
m²

6,00
25,00
7,00

0,00
0,00
0,00

m²

80,00

0,00

m³
m³
m²
m²
m²
m³
m²
m²
m²
m²
m²

3,00
2,50
128,00
128,00
128,00
1,80
2,40
1,20
2,40
3,60
3,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

cj

1,00

0,00

kg

150,00

0,00

m²

50,00

0,00

m²
m²
m²
m²
m

153,00
19,20
154,00
200,00
60,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

un
cj
cj

1,00
4,00
7,00

0,00
0,00
0,00

un

3,00

0,00

un
un
un
un
par

3,00
3,00
3,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

un

5,00

0,00

un
un
kg
un
un

1,00
1,00
12,00
2,00
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

cj

1,00

0,00

un

2,00

0,00

un

2,00

0,00

un
un
m²
m
m
m
m
m
m

3,00
3,00
1,00
700,00
15,00
24,00
18,00
50,00
170,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Cabo de cobre de 35,0 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação para
90°C

m

800,00

0,00

0390712
0390711
390902
391013
0391024
0391026

Cabo de cobre de 120,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C

m

450,00

0,00

Cabo de cobre de 95,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C
Conector split-bolt para cabo de 25,0 mm², latão, simples
Terminal de pressão/compressão para cabo de 35,0 mm²
Terminal de pressão/compressão para cabo de 95,0 mm²
Terminal de pressão/compressão para cabo de 120,0 mm²

m
un
un
un
un

150,00
16,00
40,00
4,00
12,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.35

392602

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C

m

500,00

0,00

4.36

Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C
0392608
400102 Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´
400108 Caixa de ferro estâmpada octogonal fundo móvel 4´ x 4´
400446 Tomada 2P+T, 20A 250V, completa
400502 Interruptor com 1 tecla simples e placa
400604 Condulete metálico de 3/4´
400606 Condulete metálico de 1´
0410783 Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W
Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada incandescente
411302
100W
420520 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora,
500526
equipado com 2 lâmpadas de 11 W/15 W
501002 Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg
0970101 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio
0970219 Placa de identificação em acrílico com texto em vinil
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte
0970510 sintético

m

4.28

390607

4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34

4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50

250,00

0,00

un
un
cj
cj
cj
cj
un

5,00
2,00
3,00
1,00
5,00
6,00
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

un

3,00

0,00

un

16,00

0,00

un

1,00

0,00

un
un
m²

1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00

m²

0,48

0,00
0,00

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

SERVIÇOS DIVERSOS EXTERNO-REPAROS E ADEQUAÇÃO DE
V
ARRUAMENTO.
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte
0970510
sintético
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões
0460405
0461202 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm
030104 Demolição manual de concreto armado
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local
50703
de despejo, inclusive carga e descarga
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e
044007 empilhamento
0242021 Ferro trabalhado
170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck = 20 MPa
90202 Forma plana em compensado para estrutura convencional
0111802 Lastro de areia
0110204 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cim/m³
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
111602
e/ou enchimento (serviço auxiliar)
0170102 Argamassa de regularização e/ou proteção (serviço auxiliar)
100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
0112005 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do
0540101 proctor normal

m²

5,00

0,00

m

9,00

0,00

m
m³

100,00
34,50

0,00
0,00

m³

60,00

0,00

m²

20,00

0,00

kg
m³
m²
m³
m³

45,00
23,00
10,00
12,00
2,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m³

2,00

0,00

m³
kg
m

2,00
150,00
100,00

0,00
0,00
0,00

m²

80,00

0,00
0,00
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6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29

VI

ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA, DO PRÉDIO DA SEDE DA SAP.

Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para
0411041 duas luminárias, altura de 3,00 m
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 12,00
0411042 m
0411104 Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala
0411145 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala
0410526 Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400 W
0410783 Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W
Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com
0381303 acessórios
Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com
0381301 acessórios
060202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m
061104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
Quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores DIN / UL - QDETN0370420 U - sem componentes
Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 250
0371375 A/690 V, faixa de ajuste de 80 até 250 A
0371384 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A
0390216 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
0390217 Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
0390303 Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio
0410827 400 W / 220 V
371001 Barramento de cobre nu
0401101 Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo
340204 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)
0420521 Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m
0420530 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h=
0420531 250 mm
0422001 Solda exotérmica tipo ´X´
0422006 Solda exotérmica tipo ´SS´ cabo-cabo
90102 Forma em madeira comum para fundação
100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
110204 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cim/m³
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
111602
e/ou enchimento (serviço auxiliar)
390408 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50,0 mm²

un

20,00

0,00

un

8,00

0,00

un
un
un
un

16,00
8,00
16,00
40,00

0,00
0,00
0,00
0,00

m

600,00

0,00

m

500,00

0,00

m³
m³

264,00
264,00

0,00
0,00

m²

1,92

0,00

un

3,00

0,00

un
m
m
m

40,00
3.500,00
1.500,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

un

16,00

0,00

kg
un
m²
un
un

20,00
52,00
150,00
20,00
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

un

6,00

0,00

un
un
m²
kg
m³

10,00
15,00
10,00
140,00
6,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m³

6,05

0,00

m

900,00

0,00
0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

SUBTOTAL GERAL SEM
BDI %
PROJETOS INCLUSO BDI
TOTAL DO EMPREENDIMENTO.
Obs.:

Base Boletim Referencial de Custos Versão 154 da CPOS
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ANEXO II - B

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DETALHADA
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OBRA:

OBRA: CABINE PRIMÁRIA , ADEQUAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E ARRUAMENTO DA SEDE DA SAP.

LOCAL:

LOCAL :Av. Gal. Ataliba Leonel, 556 , Santana - CEP> 02033-000 - São Paulo - S.P.
VALOR = R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

1
1.1
1.2

I
011701
011702

2
2.1
2.2
2.3

II
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DIVERSOS.
020802 Placa de identificação para obra
12101
Instalação e transporte de equipamento de sondagem
12111
Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)

2.4

20206

2.5
2.6
2.7

SERVIÇOS TÉCNICOS. (Com BDI Incluso)
Projeto formato A1
Projeto formato A0

UNID.

QUANT.

426.369,64

PR. UNIT.

TOTAL

un
un

4,00
1,00

BOL-154
2.499,05
3.467,24

m²
tx
m

6,00
1,00
30,00

286,16
566,04
52,83

1.716,96
566,04
1.584,90

Container depósito - mínimo 9,20 m²

unxmês

4,00

203,63

814,52

20204

Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório

unxmês

4,00

387,38

1.549,52

20312
120102

Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa

m²
m

60,00
72,00

26,49
30,99

1.589,40
2.231,28

2.8

20503

Andaime tubular fachadeiro

m²xmês

18,00

7,22

129,96

2.9

20509

Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m

m²

180,00

5,33

959,40

2.10

20903

m²

100,00

3,03

303,00

2.11
2.12

21002
30104

m²
m³

49,00
5,00

5,12
174,60

250,88
873,00

2.13

30125

m²

15,00

10,55

158,25

2.14

30202

m³

1,75

52,38

91,77

2.15

30204

m³

13,14

34,92

458,85

2.16

50703

m³

90,00

57,53

5.177,70

2.17

60202

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m

m³

9,60

26,19

251,42

2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

61104
90102
90202
100104
100202
110116
110204

Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
Forma em madeira comum para fundação
Forma plana em compensado para estrutura convencional
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
Armadura em tela soldada de aço
Concreto usinado, fck = 30,0 MPa
Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cim/m³
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
111602
e/ou enchimento (serviço auxiliar)
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço
111604
auxiliar)
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (serviço
111606
auxiliar)
042202 Remoção de terminal ou conector para cabos
041902 Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido
042102 Remoção de óleo de disjuntor ou transformador

m³
m²
m²
kg
kg
m³
m³

8,32
18,00
20,40
740,00
49,50
3,64
12,00

8,19
36,58
57,68
4,98
5,54
301,09
261,66

68,14
658,44
1.176,67
3.685,20
274,23
1.096,45
3.139,92

m³

2,00

36,75

73,50

m³

10,00

73,50

735,00

m³

15,00

50,76

761,40

un
un
l

6,00
1,00
20,00

2,11
85,68
0,34

12,66
85,68
6,80

un

2,00

57,74

115,48

un

2,00

13,28

26,56
30.622,98

2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com
caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km
Locação de obra de edificação
Demolição manual de concreto armado
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
fragmentação e acomodação do material
Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo
revestimento
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local
de despejo, inclusive carga e descarga

Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal
041828
042205 Remoção de transformador de potencial completo (pequeno)

9.996,20
3.467,24
13.463,44
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3
3.1
3.2
3.3

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

ESTRUTURA, ALVENARIAS E GRAMAS
Lastro de pedra britada
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm
Alvenaria de elevação em bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm 141110
4,5 MPa
0170101 Argamassa de proteção com argila expandida (serviço auxiliar)
170104 Lastro de concreto impermeabilizado
170202 Chapisco
170212 Emboço comum
170222 Reboco
170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck = 20 MPa
240109 Caixilho em ferro com ventilação permanente sob medida
240111 Caixilho em ferro tipo veneziana sob medida
240208 Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida
240321 Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro
260104 Vidro liso transparente de 4 mm

3.16

280103

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas

cj

1,00

221,71

221,71

3.17

290120

kg

10,26

1.539,00

3.18

321510

m²

50,00

65,68

3.284,00

3.19
3.20

331003
331102

Cantoneira em ferro
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III,
espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica
Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo
Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo

150,00

m²
m²

153,00
19,20

12,48
17,61

1.909,44
338,11

3.21

340102

Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)

m²

154,00

0,87

133,98

3.22
3.23

340204 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)
0163304 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m

m²
m

200,00
60,00

5,56
53,86

1.112,00
3.231,60
26.943,85

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

IV
360309
360606
360608
360703
0422001
0422006
0422003
362009
362018

un

1,00

877,37

877,37

cj
cj

4,00
7,00

219,61
187,34

un
un
un
un
un
par

3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00

118,08
19,94
15,43
19,94
119,80
391,10

878,44
1.311,38
354,24

un

5,00

33,39

166,95

un
un
kg
un
un

1,00
1,00
12,00
2,00
6,00

23,80
124,42
43,29
545,03
116,24

23,80
124,42
519,48
1.090,06
697,44

cj

1,00

22.988,63

22.988,63

un

2,00

724,65

1.449,30

un

2,00

1.582,53

3.165,06

un
un
m²
m

3,00
3,00
1,00
700,00

84,71
75,62
273,12
50,45

254,13
226,86
273,12
35.315,00

3.4

III
111804
130102
140105

ELÉTRICA
Caixa de medição interna tipo ´A1´ (100 x 100 x 30) cm, padrão Eletropaulo
Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV
Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV
Pára-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero

m³
m²
m²

6,00
25,00
7,00

85,23
54,04
43,51

511,38
1.351,00
304,57

m²
m³
m³
m²
m²
m²
m³
m²
m²
m²
m²
m²

80,00

45,94

3.675,20

3,00
2,50
128,00
128,00
128,00
1,80
2,40
1,20
2,40
3,60
3,60

544,12
327,84
3,23
9,79
5,66
482,59
316,77
337,19
528,56
275,35
54,31

1.632,36
819,60
413,44
1.253,12
724,48
868,66
760,25
404,63
1.268,54
991,26
195,52

4.19
4.20
4.21
4.22

Solda exotérmica tipo ´X´
Solda exotérmica tipo ´SS´ cabo-cabo
Solda exotérmica tipo cabo-haste
Vara para manobra em cabine até 30 kV
Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV
Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária nas dimensões
362028
400 x 300 mm, chapa 18
0362035 Caixa porta luvas em madeira, com tampa
362039 Estrado de borracha de 100 x 100 x 3 cm, isolante até 68 kV
371001 Barramento de cobre nu
371112 Base de fusível tripolar de 15 kV
371212 Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A a 50 A
Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de
371353
sobrecorrente e transformadores de corrente
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador,
371432
sem porta-fusível, de 400 A
Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com
371801
fusíveis
371906 Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela
372014 Suporte fixo para transformadores de potencial
372015 Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG)
380118 Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios

4.23

380604

Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3/4´- com acessórios

m

15,00

22,24

333,60

4.24
4.25
4.26
4.27

380606
380618
0390407
390408

Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1´ - com acessórios
Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 4´ - com acessórios
Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35,0 mm²
Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50,0 mm²

m
m
m
m

24,00
18,00
50,00
170,00

26,65
107,78
10,84
13,99

639,60
1.940,04
542,00
2.378,30

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
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4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50

390607

m

800,00

47,76

38.208,00

m

450,00

37,26

16.767,00

m
un
un
un
un

150,00
16,00
40,00
4,00
12,00

28,57
4,61
5,30
8,10
11,64

4.285,50
73,76
212,00
32,40
139,68

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C

m

500,00

1,61

805,00

Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C

m

250,00

12,08

3.020,00

un
un
cj
cj
cj
cj
un

5,00
2,00
3,00
1,00
5,00
6,00
6,00

7,03
9,92
13,96
10,56
18,64
22,61
16,33

35,15
19,84
41,88
10,56
93,20
135,66
97,98

un

3,00

54,43

163,29

un

16,00

52,95

847,20

un

1,00

148,09

148,09

un
un
m²

1,00
1,00
1,00

302,57
11,89
569,83

302,57
11,89
569,83

m²

0,48

578,26

Cabo de cobre de 35,0 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação para 90°C

0390712 Cabo de cobre de 120,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C
0390711 Cabo de cobre de 95,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C
390902 Conector split-bolt para cabo de 25,0 mm², latão, simples
391013 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35,0 mm²
0391024 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95,0 mm²
0391026 Terminal de pressão/compressão para cabo de 120,0 mm²
392602
0392608
400102
400108
400446
400502
400604
400606
0410783

Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´
Caixa de ferro estâmpada octogonal fundo móvel 4´ x 4´
Tomada 2P+T, 20A 250V, completa
Interruptor com 1 tecla simples e placa
Condulete metálico de 3/4´
Condulete metálico de 1´
Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W
Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada incandescente
411302
100W
420520 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora,
500526
equipado com 2 lâmpadas de 11 W/15 W
501002 Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg
0970101 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio
0970219 Placa de identificação em acrílico com texto em vinil
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte
0970510 sintético

277,56
142.524,09

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

SERVIÇOS DIVERSOS EXTERNO-REPAROS E ADEQUAÇÃO DE
ARRUAMENTO.
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte
0970510
sintético
V

Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões
0460405
0461202 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm
030104 Demolição manual de concreto armado
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local
50703
de despejo, inclusive carga e descarga
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e
044007 empilhamento
0242021 Ferro trabalhado
170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck = 20 MPa
90202
Forma plana em compensado para estrutura convencional
0111802 Lastro de areia
0110204 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cim/m³
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
111602
e/ou enchimento (serviço auxiliar)
0170102 Argamassa de regularização e/ou proteção (serviço auxiliar)
100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
0112005 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do
0540101 proctor normal

5,00

578,26

2.891,30

m

9,00

52,27

470,43

m
m³

100,00
34,50

55,16
174,60

5.516,00
6.023,70

m³

60,00

57,53

3.451,80

m²

20,00

5,24

104,80

kg
m³
m²
m³
m³

45,00
23,00
10,00
12,00
2,00

18,09
482,59
57,68
106,91
261,66

814,05
11.099,57
576,80
1.282,92
523,32

m³

2,00

36,75

73,50

m³
kg
m

2,00
150,00
100,00

374,60
4,98
6,98

749,20
747,00
698,00

m²

80,00

1,48

118,40

m²

35.140,79
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6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29

VI

ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA, DO PRÉDIO DA SEDE DA SAP.

Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para
0411041 duas luminárias, altura de 3,00 m
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de
0411042 12,00 m
0411104 Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala
0411145 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala
0410526 Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400 W
0410783 Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W
Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com
0381303 acessórios
Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com
0381301 acessórios

un

20,00

327,89

6.557,80

un

8,00

1.560,52

12.484,16

un
un
un
un

16,00
8,00
16,00
40,00

481,06
72,35
31,51
16,33

7.696,96
578,80
504,16
653,20

m

600,00

11,95

7.170,00

m

500,00

5,59

2.795,00

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m
060202
061104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
Quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores DIN / UL 0370420 QDETN-U - sem componentes
Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 250
0371375 A/690 V, faixa de ajuste de 80 até 250 A

m³

264,00

26,19

6.914,16

m³

264,00

8,19

2.162,16

m²

1,92

448,89

861,87

un

3,00

900,28

2.700,84

Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A
0371384
0390216 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
0390217 Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

un

40,00

35,10

1.404,00

m
m

3.500,00
1.500,00

1,02
1,40

3.570,00
2.100,00

m

1.000,00

1,92

1.920,00

un

16,00

75,51

1.208,16

kg
un
m²
un
un

20,00
52,00
150,00
20,00
6,00

43,29
38,64
5,56
64,67
20,64

865,80
2.009,28
834,00
1.293,40
123,84

un

6,00

15,19

91,14

un
un
m²
kg
m³

10,00
15,00
10,00
140,00
6,05

19,94
15,43
36,58
4,98
261,66

199,40
231,45
365,80
697,20
1.582,52

m³

6,05

36,75

222,34

m

900,00

13,99
SUB-TOTAL

12.591,00
82.388,44

0390303

Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio
400 W / 220 V
Barramento de cobre nu
Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo
Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)
Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m
Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h=
0420531 250 mm
0422001 Solda exotérmica tipo ´X´
0422006 Solda exotérmica tipo ´SS´ cabo-cabo
90102 Forma em madeira comum para fundação
100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
110204 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cim/m³
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
111602
e/ou enchimento (serviço auxiliar)
390408 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50,0 mm²
0410827
371001
0401101
340204
0420521
0420530

TOTAL GERAL SEM PROJETO

R$ 317.620,15
R$ 95.286,05
R$ 13.463,44
R$ 426.369,64

BDI -

30,00%
PROJETOS INCLUSO BDI
TOTAL DO EMPREENDIMENTO.

Obs.:

Base Boletim Referencial de Custos Versão 154 da CPOS

37

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ANEXO II - C
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CABINE PRIMÁRIA, ADEQUAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E ARRUAMENTOS DA SEDE DA SAP .
Periodo de Execução: 120 DIAS
Execução DA OBRAServiços

Item

Valor Bruto

1

SERVIÇOS TÉCNICOS.

13.463,44

2

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS
DIVERSOS,

30.622,98

3

ESTRUTURA, ALVENARIAS E GRAMAS

26.943,85

4

ELETRICA

142.524,09

5

SERVIÇOS DIVERSOS EXTERNO REPAROS E ADEQUAÇÃO DE
ARRUAMENTO

35.140,79

6

ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA,
DO PRÉDIO DA SEDE DA SAP.

82.388,44

TOTAL GERAL SEM PROJETO

317.620,15

BDI = 30,00%

95.286,05

PROJETO COM BDI INCLUSO

13.463,44

TOTAL DO EMPREENDIMENTO.

426.369,64

1º MÊS(30)
Valor (R$)

%

13.463,44

100,00%

2º MÊS(60)
Valor (R$)

%

30.622,98

100,00%

13.471,93

71.262,05

3º MÊS(90)
Valor (R$)

%

50,00%

13.471,93

50,00%

50,00%

71.262,05

50,00%

24.598,55

4º MÊS(120)
Valor (R$)

%

70,00%

10.542,24

30,00%

57.671,91

70,00%

24.716,53

30,00%

0,00

0,00%

115.356,96

36,32%

167.004,44

52,58%

35.258,77

11,10%

0,00

0,00%

34.607,09

36,32%

50.101,33

52,58%

10.577,63

11,10%

13.463,44

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

13.463,44

3,16%

149.964,05

35,17%

217.105,77

50,92%

45.836,40

10,75%
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ANEXO II - D
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

40

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ANEXO II –D
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
1 - Bonificação
1.1 - Lucro estimado...................................................................................... ___,___%
2 - Despesas Indiretas
2.1 - Administração central.........................................................................

___,___%

2.2 - Administração local.............................................................................

___,___%

2.3 - Ferramentas e equipamentos de pequeno porte................................

___,___%

2.4.- Despesas operacionais com transporte............................................... ___,___%
2.5 - Imposto Municipal
Imposto Sobre Serviço - ISS (incidência só da mão-de-obra ..(.

.%).. __ %

2.6 - Impostos sobre o Faturamento
Programa de Integração Social - PIS...... ....................................... .. ___,___%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
2.7 – outros (detalhar) ...........

___,___%

........... ........................................................ ___,___%

Total do BDI em porcentagem.......................

___,___%

__________________________________________
( Nome, cargo do representante legal da licitante)

OBS 1: O Egrégio Tribunal de Contas da União determina a exclusão no BDI das parcelas
relativas ao Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o lucro liquido (CSLL) –
Acórdão nº1595/06 (DOU de 01/09/2006)
OBS 2: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da licitante.
NOTA: Apresentar valores em porcentagens com até 2 (duas) casas decimais.
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ANEXO II-E

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
ECONOMICO-FINANCEIROS

42

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ANEXO II - E
DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES ECONOMICO-FINANCEIROS

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]

a)

Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,40 (um vírgula
quarenta), obtido da seguinte fórmula:

LC =

Ativo Circulante_
Passivo Circulante

b) Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,60 (zero vírgula
sessenta), obtido através da seguinte fórmula:

EN = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

* Os índices deverão ser extraídos do Balanço da empresa licitante, devendo ser
apresentado em papel timbrado e subscrito por seu representante legal.
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ANEXO II-F

CERTIFICADO DE VISITA
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ANEXO II - F
CERTIFICADO DE VISITA

Certificamos que a empresa ....................................................................................,
CNPJ

nº

.......................................................................,

representada

pelo

Sr.

........................................................................., que se identificou com o RG nº
........................................, órgão emissor .........................., portador do RG nº
................................, compareceu nesta data, tendo realizado vistoria e tomado
conhecimento do local e das condições para a CONSTRUÇÃO DE CABINE

PRIMÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA

E

ARRUAMENTOS

DA

SEDE

DA

SECRETARIA

DA

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, objeto da Tomada de Preços nº 04/2010,
Processo SAP/GS 523/2010.

São Paulo, XX de XXX de XXXX.

Assinatura do Visitante
Tel .:

Assinatura do Responsável
Nome:
RG:
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, DO
ARTIGO 27
DA LEI FEDERAL Nº8.666/93, EM CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, DO ARTIGO 27, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
À
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SÃO PAULO/SP

Tomada de Preços nº 04/2010
Processo SAP/GS Nº 523/2010

................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (**) .
............................................
(data)
............................................................
(Nome/Cargo/Assinatura do Representante Legal)
(Observações: 1. Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima; 2. Este
documento deverá ser apresentado em papel timbrado da licitante).
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ANEXO III-A

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
E OUTROS
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ANEXO III - A
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
E OUTROS
À
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SÃO PAULO/SP
Tomada de Preços nº 04/2010
Processo SAP/GS Nº 523/2010
Declaramos, para os devidos fins de direito, sob as penalidades
cabíveis, o quanto segue:

1)

A inexistência de fato impeditivo a nossa habilitação na
licitação em epígrafe;

2)

Que cumprimos com o disposto no artigo 117, da
Constituição Estadual, que trata da higiene e segurança
do trabalho;

São Paulo,

de

de 2010.

.............................................................................................
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)
OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante
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ANEXO III-B

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE
PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO
ESTADUAL Nº 53.047/08
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ANEXO III - B
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL Nº53.047/08
À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAP .

Em conformidade com o disposto no Decreto nº 53.047, de 02 de Junho 2008, que
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia
contratados pelo Estado de São Paulo:
Eu................ , R.G. .....................legalmente nomeado representante da empresa
............... , CNPJ ..........., para o fim de qualificação técnica na CONSTRUÇÃO DE
CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA E ARRUAMENTOS DA SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, Processo SAP/GS nº 523/2010, declaro,sob as penas da lei, que
para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto desta Tomada de
Preços, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de
transporte emitida nos termos da legislação vigente.
Declaro, ainda, que no caso de serem utilizados produtos e subprodutos de madeira
nativa listados no artigo 1º do Decreto Estadual de Pessoas Jurídicas que
comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da
flora brasileira – CADMADEIRA, tendo ciência que o não atendimento das presentes
exigências na fase de execução do contrato poderá acarretar a sua rescisão, bem
como a aplicação de sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei federal nº 9.605/98, sem
prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.
São Paulo,

de

de 2010.

____________________________________________________
(Nome, cargo do representante legal da licitante)
OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da proponente.
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ANEXO III-C

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO
RACIONAL DE ÁGUA – DECRETO Nº48.138/03
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ANEXO III - C
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO RACIONAL
DE ÁGUA – DECRETO ESTADUAL Nº48.138/03

À
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SAP

Tomada de Preços nº04/2010
Processo SAP/GS Nº 523/2010

Empresa....................., com sede............,inscrita no CNPJ nº................., neste ato por
seu representante legal, vem por meio desta, declarar nosso compromisso com a
redução e a utilização racional e eficiente de água, nos termos do Decreto estadual nº
48.138, de 07/10/2003.

São Paulo,

de

de 2010.

____________________________________________________
(Nome, cargo do representante legal da licitante)
OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da proponente.
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ANEXO III-D

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
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ANEXO III - D
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

À
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SÃO PAULO/SP

Tomada de Preços nº 04/2010
Processo SAP/GS Nº 523/2010

................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as
sanções administrativas cabíveis sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

...........................................
(data)
............................................................
(Nome/Cargo/Assinatura do Representante Legal)

(Observações: Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado e
apresentado fora dos envelopes, acompanhando da carta credencial e da
declaração de cumprimento aos requisitos da habilitação).
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 523/2010
Tomada de Preços nº 04/2010
CONTRATO N° xxx/2010
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO

DE

SÃO

PAULO,

POR

INTERMÉDIO

DA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A
EMPRESA..................................................................................,
OBJETIVANDO CONSTRUÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA DE
ENERGIA

ELÉTRICA,

ADEQUAÇÃO

DE

ILUMINAÇÃO

EXTERNA E ARRUAMENTOS NA SEDE DA SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

Aos ------ dias de --------------- na cidade de São Paulo, compareceram de um lado o
Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, situada à Avenida General Ataliba Leonel nº 556 – Santana, neste
ato representada pela sua Chefe de Gabinete, Sra. Ana Maria Tassinari De Felice
Fantini , portadora da cédula de identidade RG nº 8.536.145-8-SSP/SP e CPF nº
029.847.168-09, no uso da competência conferida pelo Decreto nº 46.623 de 21 de
março de 2002, doravante designada CONTRATANTE, e, de outro lado, a
........................................................
com
sede
à
.................................................................................., inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº ................................. e Inscrição
Estadual nº ...................................., doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo .........................................., portador da cédula de identidade RG
nº......................... e do CPMF/MF nº..........................., e pelos mesmos foi dito que em
face da adjudicação efetuada na Tomada de Preços nº 04/2010, conforme despacho
exarado às fls. nº ............., do Processo SAP/GS n° 523/2010 , pelo presente
instrumento avençam um contrato para Construção de Cabine Primária de Energia
Elétrica, Adequação de Iluminação Externa e Arruamentos na Sede da Secretaria da
Administração Penitenciária, sujeitando-se às normas da Lei estadual n° 6.544, de 22

57

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

de novembro de 1989, Decreto Estadual nº 55.938, de 21 de junho de 2010, Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie, inclusive à Resolução SAP nº 06/07, e às seguintes cláusulas e
condições que reciprocamente outorgam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato CONSTRUÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA, ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E ARRUAMENTOS NA
SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, situada na avenida

General Ataliba Leonel nº 556 – Santana/SP, conforme as especificações técnicas
constantes no projeto básico, e na proposta da CONTRATADA e demais documentos
constantes do Processo SAP/GS nº 523/2010, observadas as normas técnicas da
ABNT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a
qualidade requeridas.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário e sua
execução será fiscalizada e gerenciada pela CONTRATANTE ou por empresa por ele
indicada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste
instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

I- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação indicada no preâmbulo deste termo.
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II- Responsabilizar-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados
com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia,
imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive
aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou natureza, que deverão ser
demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE.
III- Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução
do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de
equipamentos.
IV- A contratada deverá responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de
todos os tributos incidentes em virtude da execução do contrato.
V- Manter durante toda execução contratual os seguintes seguros, encaminhando as
respectivas apólices ao CONTRATANTE:
a) risco de responsabilidade civil do construtor;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste
contrato, além de outros exigidos pela legislação pertinente.
VI- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho, não
cobertas pelo seguro.
VII- Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incêndio ou qualquer sinistro
ocorrido na obra, independentemente da cobertura seguro, no prazo determinado pelo
CONTRATANTE, contado a partir da notificação expedida para tanto.
VIII- Manter vigilância, constante e permanente, sobre os trabalhos executados,
materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas
e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer.
IX- Informar à área de segurança do CONTRATANTE os nomes e funções dos
empregados da CONTRATADA que estarão atuando na execução das obras em
questão.
X- Fornecer, ao CONTRATANTE, os dados técnicos de seu interesse, e todos os
elementos e informações necessárias, quando por este solicitados.
XI- Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que
interfiram na execução dos serviços, especialmente as disposições do Decreto
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Estadual nº 53.047, de 2.6.2008, obrigando-se a utilizar produtos ou subprodutos de
madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal e, no
caso de utilização de produtos e subprodutos listados no artigo 1º, do referido decreto,
proceder as respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastrada no “Cadastro
Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo , produtos
e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA”.
XII- Organizar o almoxarifado, estocando, convenientemente, os materiais de sua
propriedade e os fornecidos para a execução da obra objeto deste contrato,
responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição.
XIII- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço no canteiro de obras observe
os regulamentos disciplinares, de segurança e de higiene existentes no local de
trabalho, devendo observar as exigências emanadas da CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) e, principalmente, as contidas na legislação em vigor.
XIV- Se for o caso, providenciar a confecção e colocação, às suas expensas, de placa
de acordo com o modelo que será fornecido pelo CONTRATANTE, atendendo à
legislação municipal vigente.
XV- Assegurar livre acesso à fiscalização do CONTRATANTE aos locais de trabalho e
atender a eventuais exigências solicitadas, no prazo por ele estabelecido, bem como
fornecer as informações solicitadas.
XVI- Apresentar para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a
Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e comprovantes de
pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam
ou tenham prestado serviços ao CONTRATANTE, por força deste contrato.
XVII- Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto
deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pelo
CONTRATANTE. Nessa hipótese o CONTRATANTE poderá reter pagamentos
devidos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da
pendência.
XVIII- Providenciar o licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro de
obras e execução dos serviços, sendo também responsável por todas as providências,
bem como pelo pagamento de taxas e emolumentos junto às concessionárias de

60

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

serviços públicos, para efetivação das ligações definitivas de água, telefone, energia
elétrica, esgoto, gás e outros pertinentes, sendo estas condições necessárias ao
recebimento definitivo da obra.
XIX- Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão
do “Termo de Recebimento Definitivo”, pela reparação, às suas expensas, de qualquer
defeito, quando decorrente de falha técnica comprovada, na execução das obras
objeto deste contrato, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos
executados,assim em razão dos materiais, como do solo,conforme preceitua o artigo
618 do Código Civil Brasileiro.
XX- Ter pleno conhecimento das condições locais e da região onde serão executados
os serviços.
XXI- Propiciar aos seus empregados as condições necessárias para o perfeito
desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais para o
bom desempenho e controle de tarefas afins.
XXII- Identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem
confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE.
XXIII- Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente
vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou substâncias de efeitos análogos, bem
como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção do serviço.
XXIV- Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for
considerada inconveniente, no prazo determinado pelo CONTRATANTE.
XXV- Manter pessoal habilitado, uniformizado, num só padrão, devidamente
identificado através de crachás com fotografia recente.
XXVI- Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas do
CONTRATANTE.
XXVII- Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer
anormalidade que verificar na execução dos serviços.
XXVIII- Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações
sobre seus serviços.
XXIX- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus
encarregados.
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XXX- Preservar e manter o CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações,
queixas e representações de quaisquer natureza referentes aos serviços.
XXXI- A CONTRATADA obriga-se por seus funcionários e/ou prepostos a cumprir com
o disposto no Decreto nº 48.138, de 7/10/2003, que trata do uso racional de água.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para a execução dos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obrigase a:
I - Expedir ordem de início dos serviços;
II - Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do
contrato, considerada a natureza dos mesmos;
III - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;
IV - Exercer a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, comunicando a
autoridade competente em seguida, para providências cabíveis;
V - Exercer a fiscalização dos serviços, inclusive verificação do diário da obra e sua
compatibilidade com as etapas da obra, adotando providências cabíveis em caso de
atrasos;
VI - Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA, amplo e livre acesso às
áreas físicas da CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas
as suas normas de segurança internas;
VII - Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso;
VIII - Prestar aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que
eventualmente sejam solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que
tenham a executar.
IX- Indicar gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei federal nº 8.666/93.
X- aprovar, ou devolver para correções, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o projeto
como construído “as built”.
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CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS
Serão realizadas vistorias pela CONTRATANTE ou prepostos devidamente
qualificados, que terão por objetivo: a avaliação da qualidade e do andamento dos
serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de faturamento; e
a recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Todas as vistorias serão realizadas pelo CONTRATANTE e deverão
acompanhadas por arquiteto ou engenheiro indicado pela CONTRATADA.

ser

PARÁGRAFO SEGUNDO
A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as anotações da
fiscalização, no mesmo, terão validade de comunicação escrita, devendo ser
rubricadas pelos representantes de ambas as partes.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONTRATADA manterá no local o livro diário da obra, devendo o CONTRATANTE
receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão registrados os
trabalhos em andamento, condições especiais que afetem o desenvolvimento dos
trabalhos e o fornecimento de materiais, fiscalizações ocorridas e suas observações,
anotações técnicas, etc., servindo de meio de comunicação formal entre as partes,
livro diário da obra, datado e assinado pelo engenheiro responsável.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO
O
valor
total
deste
contrato
é
de
R$
(.....................................................................................).

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

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta
dos recursos: Tesouro, PROGRAMA DE TRABALHO 14421380118980000, FONTE
DE RECURSO 001003003, NATUREZA DA DESPESA 449051, UGR 380010, UO
38001.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES
As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias a
partir da ordem de início dos serviços. As medições devem ser precedidas de
solicitação da Contratada, com antecedência de 5 (cinco) dias, sob pena de não
realização, instruída com os seguintes documentos:
a) relatórios escrito e fotográfico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra;
c) declaração, sob as penas da lei, afirmando que
os produtos e subprodutos de madeira utilizados na obra são, exclusivamente, de
origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos ou subprodutos de origem
nativa:
c.1) se tais produtos e subprodutos forem aqueles
listados no art. 1º, § 1º, do Decreto Estadual nº 53.047/2008, declaração, sob as penas
da lei, afirmando que procedeu as respectivas aquisições de pessoa jurídica
cadastrada no CADMADEIRA;
c.2) a apresentação das faturas e notas fiscais e
demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra, tais como Guias
Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas cópias,
que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e
concluídos conforme o disposto nos documentos que integram o presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos
serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de
elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos,
catálogos, etc.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
As medições serão acompanhadas por representantes das partes, sendo que
eventuais divergências serão sanadas pelo representante do Contratante.
PARÁGRAFO QUARTO
Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a
situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1°, do
Decreto estadual n° 53.047/2008, bem como instruir o expediente da contratação com
o comprovante do respectivo cadastramento e com as cópias de documentos
indicadas no “caput” desta cláusula.
PARÁGRAFO QUINTO
As obras e os serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente
executadas e medidas, sendo que o primeiro pagamento/medição não poderá se
referir apenas à instalação da obra, devendo necessariamente corresponder à parcela
de serviços executados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
Os valores dos pagamentos a serem efetuados pelo Contratante serão calculados em
conformidade com as medições realizadas no período a que o pagamento se referir,
em consonância com o cronograma físico e financeiro da obra e a planilha de preços,
mediante a apresentação dos originais da fatura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar federal nº 116, de
31.07.03, e a propósito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
incidente sobre a execução contratual, será observado o seguinte:
I-) Caso a legislação Municipal não atribua ao tomador de serviços – a
administração – a condição de responsável tributário:
a) por ocasião da apresentação ao CONTRATANTE das notas fiscais/faturas, a
CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza- ISSQN, por meio de cópia autenticada ou cópia
simples acompanhada do original para autenticação da guia de
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recolhimento correspondente aos serviços executados, relativos à nota
fiscal/fatura apresentada para pagamento;
b) se por ocasião da emissão da nota fiscal/fatura não houver decorrido o prazo
legal para recolhimento do ISSQN, poderão ser imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do
vencimento do prazo legal para o recolhimento do imposto;
c) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o
direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
II -) Caso a legislação Municipal atribua ao tomador de serviços – a
administração – a condição de responsável tributário:
a) em cumprimento à legislação do Município do local da obra, o CONTRATANTE, na
qualidade de responsável pelo crédito tributário deverá reter e recolher ao referido
Município, no prazo legal ou regulamentar, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN, incidente sobre o valor das notas fiscais/faturas apresentadas pela
CONTRATADA;
b) por ocasião da emissão das notas fiscais/faturas, a CONTRATADA deverá destacar
o valor da retenção relativo ao ISSQN, bem como indicar os valores não incluídos na
base de cálculo do referido imposto, quando for o caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo
necessariamente corresponder também a serviços executados e ficará condicionado
ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providências de sua única e inteira
responsabilidade:
a) apresentação de cópia do certificado de matrícula da obra perante o INSS;
b) entrega da via azul da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, na
qual deverá constar a referência expressa ao número do contrato, seu objeto, o
número do processo com todos os seus campos integralmente preenchidos;
c) colocação de placas;
d) prova de comunicado à DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO -DRT- do início
das obras;
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e) apresentação do comprovante de pagamento dos prêmios de seguros exigidos no
contrato, vencidos até então.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da
aprovação de cada medição, observando-se para as respectivas realizações, o
seguinte procedimento:

a) A CONTRATADA deverá entregar os relatórios de medição na Sede da Secretaria
da Administração Penitenciária – Departamento de Engenharia, localizada na Avenida
General Ataliba Leonel nº 556 – Santana – SP, até o segundo dia útil após a sua
realização, nos termos da cláusula 6ª.
b) A CONTRATANTE deverá aprovar os valores para fins de faturamento,
comunicando essa aprovação à CONTRATADA no prazo de 4 (quatro) dias úteis do
recebimento da medição.
c) A CONTRATADA deverá apresentar a fatura no primeiro dia subseqüente à
comunicação dos valores aprovados, nos termos da alínea anterior;
d) A não aprovação dos valores nos termos da alínea "b" deverá ser comunicada à
CONTRATADA, com a justificativa correspondente, no prazo ali estabelecido;
e) as faturas emitidas contra o CONTRATANTE pela CONTRATADA deverão ser
entregues no protocolo da CONTRATANTE, endereçadas ao Departamento de
Administração, localizado na Avenida General Ataliba Leonel nº 556 – Santana – S.
Paulo/SP.
PARÁGRAFO QUARTO
Constitui ainda condição para realização dos pagamentos, a inexistência de registros
em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual
deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.
PARÁGRAFO QUINTO
Os atrasos no cumprimento dos prazos fixados nas alíneas “a” e “c”, do § 3º ensejarão
a prorrogação do prazo estabelecido no “caput” do § 3° por igual número de dias que
corresponderem os atrasos verificados.
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PARÁGRAFO SEXTO
Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos
termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, à razão
de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso
verificado.
PARÁGRAFO SETIMO
Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil S/A, Agencia nº............., Conta Corrente nº
...............................

PARÁGRAFO OITAVO
Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é
necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais
relativas a pagamentos e atendido possíveis exigências da fiscalização, sem o que as
faturas não serão aceitas.
PARÁGRAFO NONO
As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as
devidas correções e, nessa hipótese, o prazo estabelecido no “caput”, do § 3° será
contado a partir da data de reapresentação das faturas, sem incorreções.

PARÁGRAFO DÉCIMO
A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição ou
descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento do prêmio dos seguros exigidos,
antes de todos os pagamentos mensais.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO
Para o último pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes
documentos:
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a) baixa da matrícula da obra, com a respectiva CND do INSS;
b) alvará de conclusão dos órgãos competentes;
c) todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (as
built);
d) manuais de operação e de manutenção, especificações e garantias de
equipamentos e sistemas incorporados à obra por força deste contrato;
e) relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
f) resultados dos testes e ensaios realizados;
g) comprovantes de pagamentos de contas de água, energia elétrica, etc.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO
A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por
ela executados.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇO
Os preços não serão reajustados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação,
observados os termos deste instrumento e da lei de licitações, de modo que o contrato
venha a atingir vigência superior a doze meses, salvo se a prorrogação ocorrer por
culpa exclusiva da CONTRATADA, hipótese em que não haverá reajuste.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Para o reajuste, serão observados: periodicidade de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de apresentação da proposta, conforme Decreto estadual nº 45.113, de
28 de agosto de 2.000 e o índice geral de edificações – FIPE, divulgado pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, bem como as disposições do Decreto
estadual nº 27.133/87.
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CLÁUSULA NONA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E ENTREGA DO OBJETO
O objeto do contrato deverá ser executado e concluído em 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da data da ordem de início dos serviços, conforme as condições
estabelecidas na licitação indicada no preâmbulo deste instrumento e seus Anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto do contrato deverá ser executado na Sede da Secretaria da Administração
Penitenciária, situada na Avenida Gal. Ataliba Leonel nº 556 – Santana – São Paulo,
correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transportes, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dessa execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Todos os projetos executivos e legais elaborados pela CONTRATADA deverão ser
aprovados pela CONTRATANTE. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao
Cronograma Físico-Financeiro apresentado na proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões do objeto deste instrumento, observados os termos e
limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
presente contrato, respeitadas as disposições da Lei federal n° 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As obras e serviços acrescidos na forma do disposto no “caput” da presente cláusula,
não previstos na Planilha Orçamentária Detalhada – Anexo II b, assim remunerados:
a) para o cômputo dos custos das obras e serviços que estiverem relacionados no
Boletim de Custos nº 154 da CPOS serão considerados os custos e critérios de
medição ali indicados. Do respectivo valor será deduzido o percentual resultante da
diferença entre o valor total proposto pela CONTRATADA e o valor total constante da
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Planilha Orçamentária Detalhada que integra o edital, tendo como base os respectivos
custos, acrescentando-se a esse resultado o percentual do BDI, na forma explicita na
alínea “c” deste parágrafo;
b) para o cômputo dos custos das obras e serviços não relacionados no Boletim de
Custos nº 154 da CPOS, a composição dos custos respeitará os valores praticados no
mercado, após a realização de pesquisa com no mínimo 03 (três) empresas do ramo,
o menor preço da pesquisa, se aceito pela contratada, será acrescido do contrato,
mediante termo de aditamento.
c) os custos apurados na forma das alíneas “a” e “b” deste parágrafo passarão a fazer
parte integrante da Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA, constante
de sua proposta comercial, mediante Termo de Aditamento Contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a
CONTRATADA prestou garantia sob a modalidade Tomada de Preços, no valor de R$
..................... (.............................................) correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor da contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56 da Lei federal
n° 8.666/93.
PARAGRAFO PRIMEIRO
A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao de vigência do presente
contrato, sendo que, em caso de alteração contratual, a CONTRATADA deverá
promover a complementação do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o
caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput,
facultada a substituição por qualquer das outras modalidades elencadas no § 1°, do
artigo 56, da Lei federal n° 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a promover perante
a entidade responsável pela garantia, o levantamento de valor devido em decorrência
de aplicação de penalidade de multa, na hipótese de não existir pagamento pendente
em valor suficiente para quitar o débito, nos termos do § 1° da cláusula décima terceira
deste contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
Verificada a hipótese do § 2°, e não rescindido o c ontrato, a CONTRATADA fica
obrigada a proceder ao reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento
feito, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de recepção da notificação do
respectivo abatimento, sob pena de suspensão dos pagamentos subseqüentes.

PARÁGRAFO QUARTO
A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a expedição do Termo de
Recebimento Definitivo da obra ou serviço e, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente conforme dispõe o artigo 56, § 4°, d a Lei federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente ajuste será de 182 (cento e oitenta e dois) dias,
contados a partir da ordem de início da execução dos serviços, podendo ser
prorrogado por termo aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57 § 1º da Lei federal
nº 8.666/93, mediante prévia justificativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO
Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará
sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal nº 8.666/93, artigos 80
e 81 da Lei estadual nº 6.544/89, de acordo com o estipulado na Resolução SAP6/07, no que couber.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Sem prejuízo da aplicação das sanções indicadas no “caput” desta cláusula, o
descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II, III do artigo 9º, do Decreto
estadual 53.047/08, sujeitará a CONTRATADA a aplicação da sanção administrativa
de proibição de contratar com a Administração Pública, estabelecida no artigo 72,
parágrafo oitavo, inciso V, da Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes a referida sanção,
independentemente de sua responsabilização na esfera criminal.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar das faturas, os valores
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
PARÁGRAFO QUARTO
O atraso injustificado na execução do contrato, no início ou término de quaisquer das
atividades constantes dos Cronogramas Físico e Financeiro apresentados pela
Contratada, implicará aplicação de multa moratória disciplinada na Resolução SAP6/07, na forma prevista no artigo 86 da Lei nº 8.666/93 e artigo 80 da Lei nº 6.544/89.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS
DIREITOS DO CONTRATANTE
O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as conseqüências e pelos motivos
previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei federal nº 8.666/93 e artigos 75 a 82 da
Lei estadual n° 6.544/89.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de
rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei federal n° 8.666/93, e no artigo 77
da Lei estadual n° 6.544/89.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Rescindido o contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da data da publicação da rescisão contratual, caso não tenha sido interposto recurso,
ou da data da publicação do indeferimento do recurso, na imprensa oficial, para
desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de
qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto nos artigos 73 e 74 da Lei federal nº 8.666/93, nos artigos 70 e 71 da Lei

73

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

estadual nº 6.544/89 e as regras específicas estabelecidas neste instrumento, no
edital e respectivos anexos da licitação indicada no preâmbulo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A vistoria para recebimento da obra será feita quando o imóvel tiver plena condição de
uso, limpo e higienizado. Constatada a conclusão dos serviços de acordo com o
projeto, as especificações e as recomendações da fiscalização, o objeto será recebido
da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no dia subseqüente ao término do prazo de execução, após
vistoria, que deverá ser realizada pela CONTRATANTE, desde que a medição final
tenha sido entregue.
O Recebimento Provisório será caracterizado com a emissão do termo de
Recebimento Provisório, após a lavratura da ata circunstanciada contendo a vistoria
realizada por comissão designada ou servidor, devendo expressar a concordância em
receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante
da Contratada.
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Secretaria, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no dia subseqüente ao término do
período de observação.
O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado, após o prazo de observação, desde
que o servidor ou a Comissão tenham aprovado a completa adequação do objeto aos
termos contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, a Administração, por
meio da Comissão de Recebimento ou servidor, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, deverá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição/correção, ou rescindir a contratação.
b) Na hipótese de substituição/correção, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a
Secretaria.
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c) Se disser respeito à diferença de quantidade, de partes ou peças, determinar sua
complementação, ou rescindir a contratação.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O período para observação será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do
Recebimento Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para
eventuais ensaios ou testes.
PARÁGRAFO QUARTO
O recebimento da obra, bem como a aceitação dos serviços das etapas
intermediárias, atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a
responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela
legislação pertinente.

PARÁGRAFO QUINTO
Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a CONTRATADA obrigada
a refazê-los, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, observando as condições
estabelecidas para a execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS
E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
É defeso à CONTRATADA a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e
obrigações contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
Excepcionalmente, a contratada poderá subempreitar serviços específicos ou
subcontratar o fornecimento de equipamentos e serviços também específicos
indispensáveis à consecução do objeto contratual, respeitado os limites estabelecidos
pelo órgão técnico de engenharia da Contratante e sempre mediante sua expressa
autorização, sem prejuízo, em qualquer hipótese da integral responsabilidade da
Contratada pela fiel execução da avença.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado, ainda, que:
75

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:
a) o Edital da tomada de preços n° 04/2010 e seus anexos;
b) a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA;
c) a Resolução SAP/GS-06/2007;
II - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas,
desenhos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados
pela CONTRATADA, referente ao objeto por ela executado.
III – O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorporações resultantes da execução ou de materiais
empregados, conforme dispõe o artigo 69, da Lei federal nº 8.666/93.
IV - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei federal n° 8.666/93,
da Lei estadual n° 6.544/89 e demais disposições re gulamentares pertinentes.
V - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo.
E, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
três vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de direito:
Pela Contratante:

Pela Contratada:

Ana Maria Tassinari De Felice Fantini
Chefe de Gabinete
Testemunhas:
1-

2-
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ANEXO V

RESOLUÇÃO SAP Nº 06/2007

77

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ANEXO V
RESOLUÇÃO SAP nº 06/07

“Diário Oficial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 11 de janeiro de 2007
Administração Penitenciária
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução SAP - 6, de 10-1-2007
Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas Leis federais 8.666/93 e 10.520/02
e na Lei estadual 6.544/89, no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária
O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto
31.138, de 09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve:
Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei
federal 8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da Lei
estadual 6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de
20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei estadual 6.544/89,
obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver
normatização específica.
Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação de
multa na seguinte conformidade:
I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5%
do valor do ajuste;
II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do
ajuste.
Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte
conformidade:
I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 10%
do valor do ajuste;
II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do
ajuste.
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Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte
conformidade:
I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não realizado;
II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo
financeiro não realizado;
III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de inexecução,
calculada sobre o valor diário do contrato.
Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de
multa diária, na seguinte conformidade:
I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% quando
houver reincidência, calculados sobre o valor da medição;
II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º dia e
0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo financeiro
não realizado;
III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor
previsto por dia.
Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro
não realizado.
Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV da
Lei federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 2º a 5º
terão seus percentuais acrescidos em 50%.
Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro
não realizado.
Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao
contratado ou da garantia do contrato.
Inexistindo estes, deverão ser recolhidos pelo contratado no prazo de 30 dias a contar
da data da aplicação da penalidade ou do indeferimento do recurso, sob pena de
cobrança judicial.
Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas
monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento.
Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação de
uma não exclui a da outra.
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Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de
anexo, os instrumentos convocatórios
de licitações e os contratos ou instrumentos equivalentes de que trata esta Resolução.
Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições desta
Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de dispensa ou
inexigibilidade de licitação.
Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99.”
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ANEXO VI
PROJETO BÁSICO
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A) MEMORIAIS DESCRITIVOS / ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
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OBJETIVO
Este Memorial tem como objetivo apresentar, de maneira sucinta, uma descrição das diversas
etapas que compõem os serviços de construção da Cabine Primaria de Energia Elétrica,
Adequação da Iluminação Externa e Arruamentos da Sede da Secretaria da Administração
Penitenciária, bem como também os materiais e processos construtivos utilizados na obra.
O projeto contempla a execução da construção de uma Cabine Primaria de Energia Elétrica em
substituição à existente, adequações da iluminação externa e arruamentos no local.
O objetivo da nova cabine primaria é de prover maior capacidade de entrada de energia
elétrica, assim como se adequar à subestação existente e as normas vigentes.

LOCALIZAÇÃO
A Sede da Secretaria da Administração Penitenciária está localizada à Avenida General Ataliba
Leonel, 556, bairro Santana, Município de São Paulo – SP.

INTRODUÇÃO
A CONTRATADA obriga-se a respeitar todas as especificações técnicas exigidas para a execução
do objeto contratado (ABNT, ANEEL, legislação ambiental, entre outras).
Em caso de divergência entre as informações constantes nos documentos que compõem o
projeto básico, devem prevalecer, pela seqüência, aquelas constantes na Planilha
Orçamentária, seguida do Memorial Descritivo e Caderno Técnico.
As execuções das instalações elétricas deverão ser feitas por profissionais devidamente
habilitados e exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados
pelo Gestor do contrato, de modo que sejam garantidas as melhores condições possíveis de
utilização, eficiência e durabilidade.

SERVIÇOS CIVÍS
SERVIÇOS E PROJETOS COMPLEMENTARES
Com o objetivo de acelerar o andamento da obra, a estrutura foi concebida em concreto
armado, com os fechamentos em alvenaria de bloco de concreto e cobertura em laje
impermeabilizada com manta asfáltica.
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Fazem parte do escopo do contrato, os seguintes serviços e projetos complementares:
Parecer de fundações:
Deverá ser elaborado, parecer de fundação que deverá conter, no mínimo, os seguintes itens:
Tipo de fundação a ser adotada; comprimento previsto para as brocas.
Projetos de Implantação: deverão ser elaborados, os projetos de implantação de Arquitetura ,
projeto de elétrica, projeto de estrutura e projeto de detalhamento da cabine primária.
Os projetos deverão conter no mínimo as seguintes informações:
Implantação de Arquitetura:
Locação das edificações dentro do terreno; locação de muros, ruas, curvas, acessos, calçadas,
cercas e portões; posicionamento e inclinação dos taludes; indicação de arruamento e passeios
e cotas de níveis; indicação de declividades e caimentos para águas pluviais; identificar
canaletas, sarjetões, gramas, guias, sarjetas e etc.
Implantação de Elétrica:
Localização e dimensionamento dos alimentadores e do aterramento; localização e
dimensionamento das caixas de passagem e seus respectivos detalhes.
Projeto de Fundação:
A partir do parecer de fundação, deverá ser apresentado projeto específico para o local,
contendo no mínimo as seguintes informações: quantidade, capacidade e comprimento
estimado das estacas; locação de estacas; dimensão dos blocos; forma e armação dos blocos e
baldrames.
Todos os serviços complementares e os projetos deverão ser apresentados para aprovação
pela FISCALIZAÇÃO, através de um jogo de cópias dos desenhos, memórias de cálculos e em
arquivos eletrônicos, DWG, EXCEL, DOC, gravados em CD. Nenhum serviço poderá ser iniciado
sem que o projeto esteja aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A Contratada deverá enviar, após a
contratação, cronograma de apresentação desses serviços e projetos, considerando o prazo de
07 (sete) dias úteis para a análise e aprovação da documentação pela FISCALIZAÇÃO.

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA
Da Cabine Primária:
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A edificação é em estrutura de concreto armado, sendo a fundação do tipo indireta, em vigas
baldrames e blocos de concreto sobre brocas escavadas manual, com fechamento em
alvenaria de blocos de concreto revestidos internamente e externamente, em chapisco e
emboço desempenado feltrado.
O teto será em laje pré-fabricada, regularizado com argamassa e hidrofugante, com
impermeabilização em manta asfáltica plastomérica estruturada do tipo III, e proteção
mecânica.
O piso interno será em concreto armado com tela eletrofundida, sobre base compactada de
espessura mínima de 10cm, desempenado e alisado manual, com rodapé em cimentado
desempenado em toda a volta.
Em torno da edificação deve ser executada calçada cimentada e desempenado liso.
Na parte inferior das alvenarias externas, deverá ser executado chapisco grosso, com 1,00 m
de altura.
A porta de acesso da cabine, assim como os caixilhos, serão em ferro.
Os caixilhos serão com ventilação permanente, dotado de vidros lisos transparentes ou com
venezianas.
Telas de proteção dos caixilhos serão com requadro em cantoneira de ferro, com fechamento
em tela ondulada com malha de ½”, fio 12.
Todos os caixilhos deverão ter peitoril em concreto pré-moldado.
Para proteção dos equipamentos deverão ser utilizados painéis com estrutura tubular em aço
carbono e fechamento em tela ondulada com malha de 1”, fio 12. Os elementos metálicos
serão pintados com esmalte sintético em cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO.
As paredes internas, externas e os tetos deverão ser pintados com látex 100% acrílico, na cor
branca.
A faixa em chapisco grosso na parte externa também deverá ser pintada. Os caixilhos e portas
deverão ser pintados com esmalte sintético, na cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO.
O respaldo das alvenarias deverá ser protegido com argamassa impermeabilizante e pintura
betuminosa.

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços devem ser mantidos em
permanente estado de limpeza, higiene e conservação.
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ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
Quando da instalação do canteiro de serviços, a CONTRATADA deve confeccionar e instalar,
uma ou mais placas identificadoras da obra, como também as placas de identificação da
CONTRATADA (executadas de acordo com as exigências do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA) e de eventuais consultores e firmas especializadas. Os
modelos desenhados, das Placas de Obra, poderão ser solicitados cópias à FISCALIZAÇÃO.

DEMOLIÇÕES
Compreende a demolição dos elementos e construções existentes no local da obra, que
interfira em parte, ou totalmente, com a instalação ou edificação do empreendimento a ser
construído, observado as indicações de projeto.
Devido às características do local de implantação da obra, toda e qualquer interferência de
origem VEGETAL deverá ser estritamente preservada e comunicada à FISCALIZAÇÃO.

REMOÇÕES
Compreende a remoção e transporte de todo entulho e detritos provenientes das demolições,
ou daqueles materiais existentes no local, que não sirvam como enchimento de piso e que
possam vir a interferir com a obra.
LOCAÇÃO DA OBRA
Compreende a locação topográfica do elemento a ser construído, obedecendo às indicações
do projeto.
Todas as operações relativas à locação da obra ficarão a cargo e sob responsabilidade da
CONTRATADA, que deve obedecer rigorosamente às cotas, níveis e alinhamentos fornecidos
no projeto ou informados pela FISCALIZAÇÃO.
Os trabalhos de locação deverão ser, executados por profissionais experientes, de acordo com
a complexidade apresentada para o caso, e com instrumentos e métodos adequados, de modo
a proporcionarem resultados satisfatórios, dentro dos limites de precisão aceitáveis pelas
normas usuais de construção.
ABERTURA DE VALAS E OUTRAS ESCAVAÇÕES
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Os serviços de abertura de valas deverão se processar de maneira a atender integralmente, no
que diz respeito à localização e dimensões, as necessidades apresentadas por cada uso
específico a que se destinam.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
DESCRIÇÃO
A estrutura da edificação será em concreto armado, dimensionado de acordo com as
solicitações decorrentes das cargas atuantes, devendo a Contratada desenvolver o projeto dos
elementos, formas e armações, dentro dos seus padrões construtivos.
As sobrecargas atuantes nas estruturas obedecem às indicações da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
O concreto utilizado na estrutura, tanto na infra-estrutura como na superestrutura, possui Fck
especificado em planilha orçamentária.

FUNDAÇÕES
No projeto foi considerada a fundação em brocas de concreto armado com diâmetro de 20 cm
e comprimento médio de 6,00 metros.
A Contratada poderá, dependendo das características do subsolo do terreno, propor a
utilização de outro tipo de fundação desde que seja viável técnica e economicamente.
Para tal, ficará a cargo da CONTRATADA realizar todas as investigações geotécnicas e análises
laboratoriais necessárias e suficientes para a elaboração de um PARECER DE FUNDAÇÕES para
confirmar ou modificar a solução de fundação, sendo total a sua responsabilidade pelo
desenvolvimento e execução da melhor solução para que o caso requeira.
ESTRUTURA DE CONCRETO
A execução das estruturas em geral, bem como os materiais aplicados e seu manuseio, deverá
obedecer, além das normas aqui estabelecidas, todas as normas, especificações e
padronizações da ABNT, específicas para cada caso, e o projeto executivo, em todos os seus
detalhes.
Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela boa execução da estrutura e pela
resistência e estabilidade de todos os elementos estruturais por eles executados, diretos ou
indiretamente.
ALVENARIAS E COBERTURAS
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ALVENARIAS
As paredes da subestação, conforme indicado em projeto, serão executadas em blocos de
concreto nas dimensões de 14x14x39 cm, para uso com revestimento.
COBERTURAS
No projeto foi considerado o seguinte tipo de cobertura:
laje de concreto impermeabilizada com manta asfáltica.
REVESTIMENTOS E PINTURA
REVESTIMENTO DE PISO
No projeto foi considerado os seguintes tipos de piso:
Cimentado desempenado alisado;
Concreto armado com tela, desempenado e alisado manualmente;
REVESTIMENTOS DE PAREDES
As paredes, conforme indicado em projeto, possuem os seguintes revestimentos:
Chapisco, emboço desempenado e reboco.
REVESTIMENTO DO TETO
O teto é revestido com chapisco, emboço e reboco para receber posterior pintura.
PINTURA
Os ambientes, conforme indicado em projeto, recebem os seguintes tipos de pintura:
Pintura 100% Acrílica (cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO)
Esmalte sintético sobre esquadrias de ferro (cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO)
ESQUADRIAS DE FERRO
Os caixilhos e portas em ferro, serão executados em perfis metálicos, com dimensões
compatíveis, com os vãos a serem fechados conforme projeto executivo a ser apresentado
pelo Contratado.
VIDROS
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Os vidros dos caixilhos comuns serão lisos, transparentes com espessura de 4mm, utilizados
para prover iluminação natural ao ambiente.
IMPERMEABILIZAÇÃO
Os materiais a serem utilizados em sistemas impermeabilizantes, bem como a execução desses
sistemas, deverão obedecer rigorosamente, além das especificações técnicas, as
determinações das normas da ABNT que regem o assunto, bem como as recomendações dos
respectivos fabricantes.
O sistema impermeabilizante adotado deverá ser compatível com as características funcionais
e estruturais dos elementos impermeabilizados, com as condições de solicitação pela água, de
modo a garantir uma perfeita estanqueidade a esses elementos, inclusive quando da
ocorrência de pequenas fissuras, ou restritas deformações estruturais, normais e previsíveis.
Quando se verificarem condições especiais que tornem aconselhável o emprego de sistema
diferente daquele especificado no projeto executivo, caberá à FISCALIZAÇÃO, constatada a
efetiva existência de tais condições e avaliadas as necessidades locais específicas, indicar o
sistema impermeabilizante a ser adotado.
As coberturas planas são regularizadas com argamassa de cimento e areia, na espessura
indicada em projeto, com o devido caimento para os pontos de escoamento, e
impermeabilizada com manta asfáltica estruturada tipo III .
LIMPEZA DA OBRA
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentando
funcionamento ideal, para toda a instalação, equipamentos e aparelhos pertinentes à mesma.
Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser
retirados do local pela CONTRATADA.
Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção adequada nos revestimentos
de pisos concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de
operários assim o exigirem.
Blocos de Fundação
Elemento de fundação superficial de concreto, dimensionado de tal maneira que as tensões de
tração sejam resistidas pelo concreto, sem o emprego de armadura. Pode ter as faces verticais,
inclinadas ou escalonadas e, normalmente, seção em planta quadrada ou retangular.
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Antes da execução dos elementos de apoio, deverá ser feita inspeção do terreno de apoio por
engenheiro geotécnico especialista, para confirmar se o terreno tem a pressão admissível
especificada no projeto.
Uma vez liberado o solo da base pela Fiscalização, a Contratada executará o lastro de
regularização do solo em concreto simples com 5cm de espessura mínima, sobre o qual será
concretado o bloco.
No caso em que, na cota de base prevista para a fundação direta, o terreno apresente
características diferentes da prevista pelo projeto, a Fiscalização deverá ser imediatamente
notificada para conduzir a solução do problema.
A Contratada deverá providenciar sistemas de drenagem e proteção para evitar que águas de
chuva invadam as cavas de fundação.
Fundações Profundas
Elementos de fundação que transmitem a carga ao terreno pela base (resistência de ponta),
por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das duas, e que estão
assentes em profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo
3m, salvo justificativa. Neste tipo de fundação incluem-se as estacas, os tubulões e os caixões.
Sempre que houver dúvida sobre uma estaca, a Fiscalização deverá exigir da Contratada a
comprovação de seu comportamento satisfatório. Se esta comprovação não for julgada
suficiente, dependendo da natureza da dúvida, a estaca deverá ser substituída ou seu
comportamento comprovado por prova de carga, conforme da norma NBR-6122/96.
No caso de uma prova de carga ter dado resultado não satisfatório, deve ser reestudado o
programa de provas de carga, de modo a permitir o reexame das cargas admissíveis, do
processo executivo e até do tipo de fundação.
Estruturas de Concreto
Cimento
O cimento utilizado na execução do concreto deverá obedecer às especificações das Normas
Brasileiras.
A escolha do tipo de cimento dependerá da finalidade a que se destina o concreto e, a menos
que indicado no projeto, a responsabilidade dessa escolha é da empresa executante da obra.
O cimento a ser utilizado deverá ser do tipo denominado cimento Portland Comum (CP), que
satisfaça as exigências das normas da ABNT, no que diz respeito à resistência, finura, pega,
etc., e seja, sempre que possível, de uma única procedência.
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Na execução de concreto aparente, o cimento utilizado deverá ser de uma única procedência,
de modo que sejam evitadas variações de coloração e textura que possam comprometer o
aspecto arquitetônico da obra.
Todo o cimento deverá ser armazenado em local seco, ventilado e suficientemente protegido
das intempéries e de outros elementos nocivos às suas características intrínsecas.
O seu empilhamento não deve ser maior que dez sacos e a retirada para uso deve seguir a
mesma seqüência cronológica de entrega.
Não poderá ser utilizado, na confecção de concretos estruturais, nenhum lote de cimento que
se apresente parcialmente hidratado.
Agregados
Os agregados deverão atender às especificações da ABNT.
Os diferentes agregados deverão ser armazenados em compartimentos separados, de modo a
não haver possibilidade de se misturarem agregados de tamanhos diferentes. Igualmente,
deverão ser tomadas precauções, de modo a não permitir mistura com materiais estranhos,
que venham a prejudicar sua qualidade.
Os agregados que estiverem cobertos de pó ou materiais estranhos e que não satisfaçam às
condições mínimas de limpeza deverão ser novamente lavados, ou, então, rejeitados.
A areia deverá ser natural, quartzosa, de grãos angulosos e ásperos ao tato, ou artificial,
proveniente do britamento de rochas estáveis. Não deverá, em ambos os casos, conter
quantidades nocivas de impurezas orgânicas, terrosas ou de material pulverulento. A areia
deverá ser lavada sempre que for necessário.
Deverá ser sempre evitada a predominância de uma ou duas dimensões (formas achatadas ou
alongadas), bem como a ocorrência de mais de quatro por cento de mica.
Como agregado graúdo, poderá ser utilizado o seixo rolado da vasa de rios ou pedra britada de
rocha estável, com arestas vivas, isento de pó-de-pedra, materiais orgânicos, terroso e nãoreativos com os álcalis de cimento.
O agregado graúdo deverá ser completamente lavado antes de ser entregue na obra, seja qual
for sua procedência.
Os grãos agregados devem se fizer necessário, serão feitos os ensaios de caracterização, para
comprovação de qualidade e características do agregado.
Eventuais variações de forma e granulamento deverão ser compensadas na dosagem do
concreto.
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A resistência própria de ruptura dos agregados deverá ser superior à resistência do concreto.
Água de amassamento
Deverá ser limpa e potável, isto é, tal que não apresente impurezas que possam vir a
prejudicar as reações da água com os compostos de cimento, como sais, álcalis, óleos,
materiais orgânicos em suspensão ou outras substâncias que possam prejudicar o concreto ou
o aço.
Aditivos
A utilização de aditivos adicionados ao concreto com o objetivo de acelerar ou retardar a pega
e o desenvolvimento da resistência nas idades iniciais, reduzir o calor de hidratação, melhorar
a trabalhabilidade, reduzir a relação água/cimento, aumentar a compacidade e
impermeabilidade ou incrementar a resistência aos agentes agressivos e às variações
climáticas, será permitida desde que atendam às especificações das Normas Brasileiras e
sejam previamente aprovados pela Fiscalização.
São rigorosamente proibidos os aditivos que contenham cloreto de cálcio ou quaisquer outros
halogenetos.
Aço para armação
Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado deverão obedecer às
especificações da ABNT. As barras e fios deverão seguir as prescrições da NBR-7480.
A estocagem de aço deve ser adequada à manutenção de sua qualidade; devendo ser colocado
em abrigo das intempéries, sobre estrados a 75 mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30 m, no
mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e
recoberto com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da
umidade e do ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem em
processo de corrosão e ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que
10%.
A Fiscalização fará uma inspeção preliminar, onde deverá ser verificado se a partida está de
acordo com o pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como, isenção de
defeitos prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, esfoliações, corrosão, graxa, lama aderente.
Os aços utilizados deverão apresentar a designação da categoria da classe do aço e a indicação
do coeficiente de conformação superficial, especialmente quando este for superior ao valor
mínimo exigido pela categoria.
Será retirada, para ensaio, uma amostra de cada partida do material que chegar à obra. A
amostragem deverá obedecer a NBR-7480:1996.
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Os resultados dos ensaios serão analisados pela Fiscalização, a quem compete aceitar ou
rejeitar o material, de acordo com a especificação correspondente.
As barras, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que o trabalho de
retificação, corte e dobramento deverá ser efetuado com todo o cuidado, para que não sejam
prejudiciais as características mecânicas do material.
Os dobramentos das barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no Anexo 1 da
NBR-7480, sempre a frio.
As tolerâncias de corte e dobramentos ficarão a critério da FISCALIZAÇÃO.
A montagem das armaduras deverá obedecer às prescrições da NBR-6118.
A armadura deverá ser montada na posição indicada no projeto e de modo a que as barras se
mantenham firmes durante o lançamento do concreto, observando-se as distâncias das barras
entre si e às faces internas das formas. Permite-se, para isso, o uso de arame ou dispositivo de
aço (caranguejo, etc.), desde que não sejam apoiados sobre concreto magro. Todos os
cobrimentos deverão ser observados, de acordo com o projeto. Para tal, poderão ser usados
espaçadores plásticos ou de argamassa.
Na montagem das peças dobradas, a armação deverá ser feita utilizando-se arame recozido,
ou, então, pontos de solda, a critério da Fiscalização.
Só será permitida a substituição das barras indicadas nos desenhos por outras de diâmetro
diferente com autorização expressa da Fiscalização, sendo que, para esse caso, a área de seção
das barras, resultante da armadura, deverá ser igual ou maior do que a área especificada nos
desenhos.
Chumbadores e chapas de apoio
Exceto em casos especiais, os chumbadores e as chapas de ancoragem estarão de acordo com
a ASTM A-36 e as luvas serão com tubos ASTM-A53.
Os chumbadores, inclusive as porcas e arruelas, serão galvanizadas de acordo com a ASTM A153.
O material das chapas deverá estar de acordo com a ASTM A-36 e as grapas serão em aço CA50.
Quando indicado no projeto, as chapas dos insertos serão galvanizadas ou pintadas com tinta
anticorrosiva.
Formas
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A execução das formas deverá atender ao disposto na NBR-14931:2003.
As formas dos elementos estruturais poderão ser feitas de tábuas de madeira, em bruto ou
aparelhadas; madeira compensada (resinada ou plastificada); madeira revestida de placas
metálicas; de chapas de aço ou ferro.
A madeira utilizada nas formas deverá apresentar-se isenta de nós fraturáveis, furos ou vazios
deixados pelos nós, fendas, rachaduras, curvaturas ou empenamentos.
A espessura mínima das tábuas a serem usadas deverá ser de 25 mm. No caso de madeira
compensada, esta mesma espessura será de no mínimo 10 mm. Caso onde haja necessidade
de materiais de espessuras menores, estes deverão ser aprovados pela Fiscalização.
As formas deverão estar de acordo com as dimensões indicadas nos desenhos do projeto.
Qualquer parte da estrutura que se afastar das dimensões e / ou posições indicadas nos
desenhos deverá ser removida e substituída.
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento
e da vibração do concreto, mantendo-se rigidamente na posição correta e não sofrendo
deformações; ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento
durante a concretagem, untadas com produto que facilite a deforma e não manche a
superfície do concreto. As calafetações e emulsões que se fizerem necessárias somente
poderão ser executadas com materiais aprovados pela Fiscalização.
As formas deverão ser confeccionadas de acordo com a norma NBR-6118, e serão classificadas
em função do acabamento que proporcionarem à superfície do concreto, ou seja:
Formas para estruturas enterradas (fundações): na face em contato com o concreto serão
utilizadas tábuas em estados brutos, livres de nós, ou painéis compensados resinados de
madeira laminada.
Formas para estrutura em concreto revestido: quando a superfície do concreto for revestida
com argamassa ou outro material, na face em contato com o concreto serão utilizados painéis
compensados resinados de madeira laminada.
Formas para estrutura em concreto aparente: quando a superfície do concreto for aparente,
na face em contato com o concreto serão utilizados painéis compensados plastificados de
madeira laminada.
A Fiscalização, antes de autorizar qualquer concretagem, fará uma inspeção para certificar-se
de que as formas se apresentam com as dimensões corretas, isentas de cavacos, serragem ou
corpos estranhos e de que a armadura está de acordo com o projeto.
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As formas, desde que não tenham acabamento plastificado, deverão ser saturadas com água,
em fase imediatamente anterior à do lançamento do concreto, mantendo as superfícies
úmidas e não encharcadas.
Para tratamento das formas será permitido o uso de parafusos, tirantes de aço passantes ou
núcleo perdido, desde que estes recebam um tratamento final.
Na execução dos escoramentos, deverão ser utilizados pontaletes de pinho 3”x 3”, vigotas de
peroba de secção quadrada, ou retangular, com menor dimensão igual ou superior a 2”, ou
ainda escoras metálicas com dimensões adequadas aos esforços previstos.
Todo cimbramento deverá prever aparelhos de descimbramento, convenientemente
colocados, de forma que a retirada se faça sem choques ou outras causas que possam
determinar esforços não previstos na estrutura escorada.
Todas as formas, bem como os respectivos travamentos e escoramentos, deverão ser
executados de modo a não sofrerem qualquer tipo de deslocamento, ou deformação, durante
e após a concretagem, e sempre que necessário, com a previsão de contra-flechas para
compensar as deformações provocadas pelos esforços de carregamento do concreto fresco.
As peças de escoramento deverão ser sempre apoiadas sobre cunhas ou outros dispositivos
adequados, cuidando-se para que seus apoios não sofram qualquer tipo de deslocamento, e
convenientemente contraventadas, sempre que necessário.
Os espaçamentos para criação de juntas de dilatação deverão ser preenchidos com materiais
adequados a cada caso específico e previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
Só será permitido o uso de produtos anti-aderentes aprovados pela FISCALIZAÇÃO e que não
deixem resíduos que comprometam o aspecto do concreto aparente, ou prejudique a
aderência dos materiais de revestimentos. A aplicação desses produtos deverá ser feita de
modo a não deixar excessos em nenhum ponto, sempre antes da colocação das armaduras,
evitando-se todo e qualquer contato com as peças que necessitem aderência.
A retirada das formas após o lançamento só poderá ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuem e não conduzir a
deformações inaceitáveis, devendo estar de acordo com a NBR-14931:2003.
Esses prazos poderão ser modificados, a critério da Fiscalização, desde que tenham sido
atendidas as medidas de cura do concreto e verificada a sua resistência.
Na execução de formas para concreto aparente, além das normas estabelecidas
anteriormente, deverá ser observado que o acabamento para concreto aparente deverá ser
entendido como liso, devendo, para tanto, ter suas formas executadas com chapas resinadas e
plastificadas ou tábuas de pinho aparelhadas e untadas com líquido desmoldante adequado,
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ambas de primeira qualidade e isentas de quaisquer defeitos incompatíveis com essa
classificação.
Para execução de reservatório elevado poderá ser utilizado o processo de formas deslizantes
ou trepantes metálicas devendo a CONTRATADA providenciar todo o material, mão-de-obra e
equipamentos necessários à manutenção do plano executivo de deslizamento e do ritmo de
elevação da obra.
Na execução de toda e qualquer cortina de concreto aparente, cuja amarração de formas seja
feita por intermédio de ferros passantes em tubos plásticos, os orifícios resultantes dessa
amarração, bem como a disposição dos espaçadores embutidos, deverão obedecer a um
alinhamento perfeito, tanto na horizontal quanto na vertical.
Os materiais a serem embutidos no concreto, tais como: tubulações, eletrodutos,
chumbadores, luvas, drenos, cantoneiras, juntas tipo Fugenband, dispositivos de fixação de
instalações posteriores, etc., deverão ser colocados e fixados rigidamente nas formas, de
modo a não serem deslocados durante o lançamento e vibração do concreto.
A posição e nível dos elementos embutidos devem ser verificados por topografia, antes do
lançamento do concreto na forma e conferidos 24 horas após a concretagem.
As peças a serem embutidas deverão estar limpas e livres de graxa, pintura, ferrugem, etc. de
maneira a não prejudicar sua aderência com o concreto. Os chumbadores não poderão
apresentar os filetes das roscas amassados ou corroídos.
Após a concretagem, todos os embutidos, destinados a quaisquer fixações, deverão ser limpos
cuidadosamente de restos de concreto, engraxados e protegidos contra corrosão ou qualquer
dano, até a época da instalação dos equipamentos ou estrutura.
A tolerância na locação de chumbadores de um mesmo grupo é de ± 3mm.
Dosagem do concreto
A Contratada submeterá à aprovação da Fiscalização a dosagem do concreto a ser utilizada
para atingir e respeitar os limites previstos nos critérios de durabilidade, a resistência
característica da compressão (fck) indicada nos projetos. Para isso, deverá apresentar um
certificado de garantia comprovado que tal dosagem cumpre esse requisito.
A dosagem do concreto deverá ser experimental, de acordo com a NBR-12655:1996.
Sempre que houver modificação nas características dos materiais componentes do concreto,
ou outros motivos, a critério da Fiscalização, deverão ser feitos os ajustes necessários na
dosagem.
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O traço adequado deverá resultar em um concreto com trabalhabilidade compatível com as
características das peças a serem concretadas, considerando-se suas dimensões, densidade e
espaçamento das armaduras.
O concreto poderá ser preparado na própria obra, em central ou betoneira, ou fornecido por
empresa especializada em concreto pré-misturado.
Transporte, lançamento e adensamento do concreto
As operações de transporte, lançamento e adensamento do concreto deverão obedecer às
prescrições da NBR-14931:2003.
O sistema de transporte adotado deverá evitar depósitos intermediários do concreto e,
quando isto não for possível, deverão ser tomadas as precauções que se fizerem necessárias
para evitar, ao máximo, a segregação de seus elementos componentes. Assim a descarga da
betoneira diretamente sobre o meio de transporte e a descarga deste diretamente no local de
destino, deverão ser adotadas, sempre que possível.
O transporte do concreto, do local de mistura ao local de lançamento, deverá ser feito com a
maior rapidez possível, dentro dos 30 minutos que se seguirem à confecção da mistura,
empregando-se métodos que evitem ao máximo a segregação dos agregados e perdas
sensíveis de material, por vazamento ou evaporação, especialmente em se tratando de nata
de cimento, argamassa e água.
O transporte horizontal do concreto deve ser feito com carrinhos de mão, carros de duas
rodas, pequenos veículos motorizados com capacidade de até 1 (um) metro cúbico, caminhões
agitadores e vagonetes sobre trilhos.
O transporte inclinado do concreto deve ser feito por meio de correias transportadoras ou
calhas chicanas, que evitem a segregação dos materiais.
O transporte vertical do concreto deve ser feito por meio de guindaste equipado com caçamba
de descarga pelo fundo ou por elevador.
O transporte de concreto por bomba deve ser feito observando-se os seguintes cuidados:
limpar os tubos antes e depois de cada concretagem;
lubrificar os tubos, antes de sua utilização, com argamassa, a qual não poderá ser utilizada na
concretagem;
o diâmetro interno da tubulação de bombeio deve ser, no mínimo, três vezes maior que o
diâmetro máximo do agregado.
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A Fiscalização deverá ser notificada, no mínimo, setenta e duas horas antes do lançamento do
concreto, para poder vistoriar o estado das formas, armações, espaçamento das pastilhas,
verificar se no canteiro há material e equipamento suficientes para a execução do serviço e
realizar o controle tecnológico do concreto.
Sendo satisfatória a vistoria, será autorizada a operação, desde que já sejam conhecidos os
resultados dos testes, a serem realizados, e a respectiva relação água/cimento.
O lançamento do concreto, exceto quando autorizada pela Fiscalização, só poderá ser feito
durante as horas do dia, subordinado à temperatura ambiente, que não poderá ser inferior a
10oC nem superior a 32oC, e levando-se em consideração o estado do tempo. Esta operação
não poderá ser feita em caso de chuva. Quando a chuva se iniciar durante a operação de
concretagem, a Fiscalização poderá autorizar a continuação do trabalho, desde que não venha
a prejudicar o concreto, removendo as partes afetadas pela chuva até então incidentes sobre
este.
A Fiscalização poderá autorizar a execução do lançamento nas horas noturnas, desde que a
Contratada tenha instalado no local um sistema de iluminação eficiente, seguro e suficiente,
para o bom andamento da operação e do controle por parte da Fiscalização.
A não ser que sejam tomadas precauções especiais, descritas no ACI 347, a queda livre máxima
admissível do concreto durante o lançamento será de 2,0m.
Para pilares, paredes e outras estruturas onde a altura de concretagem ultrapasse 2,0m,
deverão ser tomadas as medidas necessárias para garantir a não segregação do agregado
graúdo, tais como, abertura de janelas, uso de trombas e funis, etc., devendo tais medidas
serem aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
Todo o concreto lançado nas formas deverá ser adensado por meio de vibração. O número e
tipo de vibradores, bem como sua localização, deverão ser aprovados pela Fiscalização.
A vibração deverá ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com freqüência de 5.000 a
7.000 rpm, tomando-se o cuidado de não prejudicar as formas nem deslocar as armaduras
nelas existentes. O contato com as formas e com a armadura deve ser evitado ao máximo.
Cada camada de concreto deverá ser levada à máxima densidade possível, de maneira a não
conter bolsões ou vazios no seu interior. O concreto deverá ser lançado em camadas de
espessura tal que, ao ser vibrada, seja garantida a uniformidade de adensamento. O vibrador
deverá ser operado numa posição quase vertical, deixando que o cabeçote penetre sob a ação
de seu próprio peso, sempre que as dimensões das peças o permitir.
A seqüência de aplicação de vibração deverá ser linear em um único sentido, mantendo-se
uma distância uniforme entre os pontos de imersão, distância variável unicamente em função
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da capacidade de cada vibrador, devendo-se cruzar levemente os sucessivos bolsões de
influência do aparelho. Os vibradores serão de tipo de imersão, operando por ação elétrica ou
pneumática. Deverá ser evitada a vibração excessiva, causando segregação da nata de cimento
e afloramento de água. O conjunto de equipamentos de vibração deverá ser dimensionado em
quantidade, potência e dimensões necessárias para adensar adequadamente o concreto.
As eventuais falhas na superfície dos elementos concretados, ocorridas por má execução dos
serviços de adensamento, ou não, deverão ser cuidadosamente reparadas. Nos casos de
execução de concreto aparente, tais correções deverão ser feitas de modo que sejam mantidas
a mesma coloração e textura, através da adição de cimento branco, quando necessário.
Cura do concreto
As superfícies do concreto deverão ser protegidas contra a secagem prematura, logo após o
seu lançamento.
O concreto, depois de lançado, deverá ser conservado úmido por um período de tempo nunca
inferior a sete dias. A cura pela água poderá ser executada por irrigação, lençol de água,
camada de areia úmida, ou panos de saco, molhados e espalhados em toda a superfície. A cura
deverá ser iniciada logo após a verificação do início de pega nos trechos concretados. A água
deverá ser do mesmo tipo da empregada na concretagem. O período de cura deverá ser
aumentado em até 50% quando a temperatura ambiente for muito elevada ou o clima estiver
muito seco.
O uso de processo de aceleração de cura poderá ocorrer quando aprovado pela Fiscalização,
desde que o processo seja devidamente controlado, não dispensando as medidas de proteção
contra a secagem prematura do concreto.
Juntas de concretagem
As juntas de concretagem deverão ser criadas quando a concratgem tiver que ser interrompida
por mais de 12 horas. Deverão ser definidas e programadas pelo executor e submetidas à
prévia autorização da Fiscalização.
Todas as juntas deverão ser convenientemente tratadas antes da retomada da concretagem,
através de apicoamento manual ou “corte verde”, para retirada da nata superficial.
No local da junta de concretagem devem ser colocados ferros de 6,3 mm num espaçamento de
5 a 10 cm, com 40 cm para cada lado da junta.
A superfície da junta de concretagem, no início do endurecimento do concreto, deverá ser
energicamente escovada com escova de aço, aplicando-se jato de água no final da pega, de
modo a remover a pasta e o agregado miúdo, para expor o agregado graúdo.
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Imediatamente antes do início da concretagem, a superfície da junta deve ser perfeitamente
limpa com ar comprimido e jato d'água, de modo que todo o material solto seja removido e a
superfície da junta fique abundantemente molhada, não sendo permitida a formação de poças
de água.
A superfície da junta deve receber, antes do reinício da concretagem, o lançamento de uma
camada de argamassa de cimento e areia com traço 1:3 e mesmo fator água-cimento usado no
concreto, com espessura aproximada de 1 cm, de modo a garantir a não ocorrência de
descontinuidade na textura do concreto, ou seja, impedir a formação de uma faixa de concreto
poroso ao longo da junta.
Se a superfície de uma camada for relativamente inacessível, ou se, por qualquer outra razão,
a Fiscalização considerar indesejável alterar a superfície de uma camada, antes do fim da pega,
não será permitido o corte da superfície por meio de jato de água sobre pressão, e será
requerido o posterior corte por apicoamento, ou outro processo mecânico.
A utilização de adesivos estruturais, quando for o caso, deverá ser aprovada pela Fiscalização.
Juntas de dilatação
As juntas de dilatação e de retração deverão ser construídas de acordo com as indicações do
projeto.
Juntas de dilatação são intervalos abertos entre trechos de superestrutura, ou entre a
superestrutura e os encontros, que permitem que a superestrutura se dilate ou se contraia
com as variações de temperatura. Estes intervalos, exceto nas juntas abertas, são preenchidos
por vários tipos de dispositivos, que serão identificados como juntas de dilatação.
O preenchimento das juntas de dilatação e de retração salvo indicação em contrário em
projeto ou da FISCALIZAÇÃO, deverá ser executado com materiais apropriados de qualidade
comprovada, de acordo com as orientações do fabricante.
As juntas de contração, quando indicadas em projeto, serão executadas por pintura asfáltica a
frio, da face de concreto já executada, de maneira a impedir a aderência entre concreto novo e
velho, devendo ser seguidas as instruções do fabricante.
“Veda-junta” ou “Mata-junta” serão aplicados onde indicados em projeto, e será constituída
por junta elástica pré-moldada de PVC, do tipo fungenband, sendo executados de acordo com
as especificações do fabricante. Deverão ser fornecidas em comprimento que exija a mínima
soldagem de campo. Os locais soldados deverão resistir igualmente aos esforços de tração
suportados pelo material não soldado. Durante a instalação, deverão ser tomados cuidados
especiais para apoiar e posicionar o veda-junta, a fim de assegurar o perfeito embutimento das
abas no concreto e eliminar quaisquer defeitos que possam resultar em vazamentos na junta.
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As metades simétricas deverão ser igualmente divididas entre os lançamentos de concreto
adjacentes às juntas, isto é, o eixo do veda-juntas deve coincidir com a abertura da junta.
O Construtor deverá aprovar, junto à FISCALIZAÇÃO, dispositivo que garanta o posicionamento
da junta de PVC durante o lançamento do concreto.
Acabamento das superfícies
Na execução de concreto aparente será levado em conta que o mesmo deverá satisfazer aos
requisitos exigidos para os elementos de concreto armado, como também condições para um
rigoroso controle a fim de assegurar-se a uniformidade de coloração, homogeneidade de
textura, regularidade das superfícies e resistência ao pó e às intempéries em geral.
As faces ou superfícies de concreto produzidos sem formas, serão acabadas por
sarrafeamento, seguido de desempenamento como segue:
Acabamento com Desempenadeira de Madeira - será uma superfície de concreto obtida
através do uso de desempenadeira de madeira em superfícies horizontais imediatamente após
o nivelamento e antes que se verifique o início de pega. O uso da desempenadeira não será
excessivo, pois os finos poderão ser trazidos para a superfície. Em superfícies verticais, quando
indicado, significa que será usada desempenadeira de madeira em superfícies verticais cujas
formas foram retiradas 24 horas após a concretagem.
Acabamento com Desempenadeira de Aço - será a superfície obtida com o uso de uma
desempenadeira de aço, após o nivelamento e o desempeno da superfície com
desempenadeira de madeira, logo após o lançamento do concreto para que se obtenha uma
superfície densa e lisa, que possa ser pintada se necessário. O desempeno não será iniciado
antes que as superfícies tenham dado pega o suficiente para sustentar as placas de apoio dos
joelhos dos operários sem sofrer danos. O desempeno deverá eliminar todas as irregularidades
e deixar a superfície do concreto com um acabamento liso, duro e livre de marcas e manchas.
Todas as superfícies de concreto deverão ter acabamento liso, limpo e uniforme e apresentar a
mesma cor e textura das superfícies adjacentes. Concreto poroso e defeituoso deverá ser
retirado e refeito, em conformidade com as determinações da Fiscalização.
Nenhum serviço de reparo deverá ser levado a cabo sem que a superfície aparente de
concretagem tenha sido anteriormente inspecionada pela Fiscalização.
Poderão ser aplicados revestimentos químicos, oleosos ou resinosos de acordo com as
condições de exposição e tráfego, para a proteção contra ácidos, sais ou álcalis.
Todos os revestimentos, ou outras formas de proteção, serão aplicados de acordo com as
especificações dos fabricantes e dentro dos requisitos especificados nos desenhos.
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Controle Tecnológico do Concreto
Todo o processo de estudo da dosagem, preparo, recebimento, controle tecnológico e
aceitação do concreto deverá estar de acordo com a NBR-12655.
O fornecedor do concreto deverá garantir a resistência característica à compressão (fck) do
concreto através de controle tecnológico da dosagem, conforme estabelecido pelas normas
NBR-7212 e NBR-12655.
Deverão ser realizadas, em laboratório, no mínimo os ensaios abaixo indicados:
Amostragem do concreto fresco, segundo a NBR-5750
Moldagem e cura de corpos de prova segundo a NBR-5738
Ensaio de consistência segundo a NBR-7223
Ensaio de compressão de corpos de prova segundo a NBR-5739
Agregados
Devem ser obedecidas as prescrições das normas NBR-6118 e NBR-7211 da ABNT. Os ensaios
devem ser feitos no mínimo antes do início dos serviços, sempre que houver mudança na
origem dos agregados e a cada 100 m3 de agregado recebido.
Cimento
Devem ser obedecidas as prescrições das normas da ABNT.
Os ensaios devem ser feitos, no mínimo, antes do início dos serviços, sempre que houver
mudança de fornecedor e a cada partida recebida.
Água de amassamento
A água destinada ao amassamento do concreto deverá estar isenta de teores prejudiciais e de
substâncias estranhas. São consideradas satisfatórias as águas potáveis e as que tenham PH
entre 5,8 e 8,0 e respeitem os seguintes limites máximos:
matéria orgânica (expressa em oxigênio consumido): 3mg/l
resíduo sólido: 5000 mg/l
sulfatos (expressos em íons de SO4): 300 mg/l
cloretos (expressos em íons Cl): 500 mg/l
açúcar: 5 mg/l
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Aço
As barras, fios, e telas de aço para armadura deverão ser ensaiados de acordo com as normas
da ABNT, devendo os resultados serem submetidos a FISCALIZAÇÃO.
Consistência do concreto
A consistência do concreto, medida através de ensaios de abatimento (Slump Test), deverá ser
definida em função do tipo de peça e da concentração de armadura, dentro dos seguintes
intervalos (valores médios de consistência do concreto):
Lastro de Concreto sob fundações e pavimentações: 0 a 2 cm;
Concreto para pavimentação: 2 a 5 cm;
Peças de Concreto de grandes massas, sem armação ou com baixa taxa de armação (sapatas,
blocos de fundação, muros de arrimo, bases para equipamentos, etc.): 2 a 5 cm;
Peças de Concreto de grandes dimensões, com média a alta taxa de armação (lajes, vigas,
pilares, paredes): 3 a 7 cm;
Peças de Concreto de seção transversal de pequenas dimensões e com alta taxa de armação
(paredes delgadas, pilares esbeltos, vigas e lajes de pequenas dimensões): 5 a 10 cm;
Concreto submerso: 12 a 16 cm;
Concreto para ser transportado por bombeamento: 6 a 16 cm.
O abatimento (Slump) necessário para cada entrega de concreto deverá ser especificado pelo
engenheiro preposto da Construtora.
A proporção adequada do agregado para que seja obtido o abatimento (Slump) desejado será
determinada em misturas experimentais utilizando-se os mesmos materiais a serem utilizados
na obra.
Se, para determinada massada, o abatimento medido ultrapassar em 5 cm o limite superior
indicado, o concreto dessa massada não poderá ser utilizado. Para valores intermediários, e a
critério da FISCALIZAÇÃO, a massada poderá ser aceita.
No caso de concretos de consistência seca (concretos rígidos), a medida da consistência deverá
ser feita pelo ensaio de VEBE ou pelo ensaio de REMOLDAGEM modificado, com utilização do
aparelho de POWERS.
Resistência do concreto
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Após a entrega do concreto na obra, serão executados ensaios para que seja verificada a sua
qualidade para fins de aceitação.
Para execução dos ensaios deverão ser moldados corpos de prova, numa freqüência de pelo
menos um ensaio por dia de trabalho ou cada 25 m3 de concreto lançado.
Cada ensaio de resistência à compressão será composto de um mínimo de 2 (dois) corpos de
prova para 7 (sete) dias e 2 (dois) corpos de prova para 28 (vinte e oito) dias de idade para
concretos normais ou 2 (dois) corpos de prova para 3 (três) dias e 2 (dois) para 7 (sete) dias
quando for usado concreto de alta resistência inicial.
Os ensaios de resistência à compressão atenderão aos seguintes métodos: NBR-5738
(Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos de concreto) e NBR-5739 (Ensaio à
compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto).
Se necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, serão realizados ensaios para determinação do teor
de ar incorporado ao concreto, de acordo com a NBR-9833 - Determinação
da
Massa
Específica e do Teor de Ar pelo Método Gravimétrico
A estrutura poderá ser dividida em lotes, para os quais deverão ser retirados os corpos de
prova.
Os corpos de prova deverão ser identificados por sistema de codificação a ser estabelecido em
comum acordo entre a CONSTRUTORA e a FISCALIZAÇÃO, o qual deverá indicar claramente os
seguintes dados:
Estrutura e lote a que pertencem;
Número da amostra e idade, em dias, que com o qual seus exemplares deverão ser rompidos;
Número de exemplar, bem como o numero de ordem do corpo de prova dentro do exemplar,
ou a indicação se for corpo de prova reserva;
Data da moldagem dos corpos de prova;
Data na qual os corpos de prova deverão ser rompidos.
A contratada deverá organizar e manter atualizado um livro de registro para o controle da
resistência mecânica do concreto, no qual deverão ser feitas as seguintes anotações para cada
estrutura:
Identificação da estrutura
Identificação dos lotes em que a mesma foi dividida, com indicação das peças concretadas, o
volume de cada lote e respectivas datas
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Identificação das amostras retiradas de cada lote com a indicação das datas de moldagem e de
ruptura de seus exemplares
Identificação dos exemplares de cada amostra com a indicação dos corpos de prova que
constituem cada exemplar, bem como os valores da resistência a ruptura desses corpos de
prova e o valor adotado para resistência a ruptura do exemplar
Para cada lote da estrutura, o valor estimado da resistência característica do concreto com a
idade que tiver sido especificada.
Os resultados de ensaios efetuados deverão ser apresentados em certificados, contendo todas
as informações necessárias: tipo de controle, idade do concreto, número do lote/amostra,
identificação do traço, presença/tipo de aditivos, resistência característica, resistência de
dosagem, data da moldagem do corpo de prova, local/peça concretada, resultado do ensaio de
abatimento, número de exemplares, valor de resistência dos dois corpos de prova de cada
exemplar, estudo estatístico e resistência à compressão estimada.
SERVIÇOS ELÉTRICOS
CONSIDERAÇÕES
Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, caberá à CONTRATADA providenciar a execução de
ensaios para medição de resistência elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da própria
instalação ou dos materiais, aparelhos e equipamentos nela utilizados.
Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalações
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alterações de
projeto que venham a ser exigidas pela FISCALIZAÇÃO ou pela concessionária, mesmo que,
ditas alterações se originem de erros e/ou vícios construtivos.
Na execução das instalações elétricas, toda e qualquer alteração do projeto executivo, quando
efetivamente necessária, deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, cabendo
à CONTRATADA providenciar a anotação, em projeto, de todas as alterações efetuadas no
decorrer da obra.
As instalações elétricas só serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO quando forem entregues em
perfeitas condições de pleno funcionamento e uso, devidamente ligadas à rede externa da
companhia concessionária.
ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO
O fornecimento de energia elétrica é feito em tensão primária de distribuição (13,8 kV, 60 Hz),
a partir da rede pública, pela Concessionária de Energia Elétrica local, através de Ramal de
Entrada Aérea, instalada na cabine primária.

105

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A energia é recebida na cabina primária de medição e enviada, através de cabos isolados, para
a subestação, em média tensão. Na subestação existente, há dois transformadores com
potência Aparente de 300 kVA, e ainda 2 Grupos geradores emergenciais de 450 kVA cada.
A interligação entre a Cabine Primaria escopo deste projeto e a subestação já existente na
SEDE, será em banco de dutos subterrâneos, com 2 tubos de PVC rígido roscável de 4”, para os
cabos de média tensão e com 2 tubos de PVC rígido roscável de 4” para os cabos de baixa
tensão (sendo 1 de reserva), todos com diâmetro de 4” e envelopados em concreto,
instalados a uma profundidade mínima de 0,60 m.
As caixas de passagens, com dimensões conforme projeto, serão instaladas de maneira tal a
atender às necessidades de manobras com os cabos.
ALIMENTADORES
Os alimentadores podem ser divididos em duas classes: média tensão e baixa tensão.
Os alimentadores de média tensão farão a interligação entre a Cabine Primaria e os
transformadores da subestação existente. Serão compostos por 3 cabos de cobre de 35 mm²
com tensão de isolamento de 8,7/15 kV e isolação para 90 oC para as fases, mais um cabo de
cobre de 35 mm² com tensão de isolamento de 8,7/15 kV e isolação em PVC 90 oC para o
neutro. As fases deverão ser instaladas com os respectivos terminais mufla atentando-se para
a perfeita isolação dos cabos.
Os alimentadores serão encaminhados através de eletrodutos de PVC rígido roscável de 4”com acessórios mm e quantidade conforme projeto diretamente enterrado no solo a uma
profundidade mínima de 0,6 metros e envelopados com concreto. Ao longo do trecho de
eletrodutos lançados deverão ser instaladas caixas de passagem construídasem blocos de
concreto , tampa em concreto, e fundo formado por uma camada de areia e uma camada de
brita tipo 2 nas dimensões e quantidade conforme projeto.
INSTALAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO
Haverá ainda um circuito de distribuição que atenderá toda carga instalada no prédio da
Escola da Administração Penitenciária-EAP.Composto de 3 cabos de 120 mm² e mais um cabo
de 95 mm² para o neutro, A tensão de distribuição em baixa tensão será 127/220 V, devido às
características do empreendimento.

TENSÕES DE DISTRIBUIÇÃO
Recebimento em Média Tensão
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Posto de Transformação (subestação): 13,8 kV, 3 fases, 60 Hz, neutro aterrado.
Iluminação
Iluminação externa: 220 V, fase/fase + terra.
Iluminação interna: 220 V, fase/fase + terra.
Iluminação de emergência de segurança: aparelhos autônomos, alimentação 220V, fase/fase +
terra.
Controle, Comando e Proteção
Sem transformador auxiliar: 220 V, fase/neutro.
Tomadas Tipo Universal (uso geral interno): 127 V, fase/neutro, 10 A, (2pinos chatos ou 2
pinos redondos).
Tomadas para equipamentos especiais: 220v, fase/neutro + terra 20A NEMA 10-20R

QUEDAS DE TENSÃO
Conforme estabelecido na norma ABNT - NB-3/NBR 5410 Set/1990 Capítulo 6, item 6.2.7
"Quedas de Tensão".
As quedas de tensão entre a origem de uma instalação e qualquer ponto de utilização não
serão superiores aos valores a seguir relacionados em relação ao valor da tensão nominal da
instalação, alimentadas diretamente por subestação de transformação ou transformador a
partir de uma instalação de média tensão.

Iluminação (total) - 4%
Circuitos principais - 2%
Circuitos terminais -2%
Força e outro usos (total) - 7%
Circuitos principais - 4%
Circuitos terminais - 3%
ILUMINAÇÃO
O sistema de iluminação da Cabine Primaria será composto de:
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ILUMINAÇÃO INTERNA
Deverão ser fornecidas luminárias para as áreas internas. A iluminação interna será efetuada
por lâmpadas fluorescente compacta longa ‘1U’, base 2G11 e de 36 W será controlada através
de interruptores locais. As luminárias serão instaladas aparentes diretamente fixadas ao teto
(laje).
Para ambos os casos os eletrodutos deverão ser conectados nas caixas de passagem com
bucha e arruela.
ILUMINAÇÃO EXTERNA
A iluminação da área externa da subestação será efetuada através de luminárias tipo blindada
oval para uma lâmpada incandescente de até 100 W, instaladas na parede a uma altura não
inferior a 2,50 m.
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O projeto prevê a implantação de um sistema de iluminação de emergência, a fim de garantir a
segurança necessária quando da falta de energia proveniente da concessionária em caso de
sinistro, constituído de um bloco autônomo na edificação, sendo de lâmpada fluorescente.
O bloco autônomo com lâmpada fluorescente deverá ser fixado sobre a porta de entrada pelo
lado interno da Cabine Primaria.
A iluminação de emergência ficará apagada em condições normais, e será energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede de alimentação normal (pública), deve
ter a autonomia mínima de 3 horas ininterruptas de trabalho.
O bloco de iluminação tipo autônomo será alimentado por circuito de força específico a partir
do TP instalado no local.
ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO DA SEDE - SAP
Serão instalados no local, postes telecônicos em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com
espera para duas luminárias, altura de 3 m com lâmpadas florescentes compacta longa ‘1U’,
base 2G11 e de 36 W, postes telecônicos em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com
espera para duas luminárias, altura de 12 m, com luminária fechada para iluminação com
alojamento para reator e lâmpadas de vapor de sódio elipsoidal ou tubular ,base E40 de 400
W, serão utilizados rêles fotoelétricos completos para acionamento automático.
Ainda serão readequados os postes existentes e toda distribuição elétrica do local , para que a
iluminação atenta as normas vigentes.
PÁRA-RAIOS
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A proteção contra descargas atmosféricas foi proposta por um sistema composto por uma
malha captora, constituída por cabos de cobre nu, na cobertura da edificação, com terminais
aéreos, descidas externas, para escoamento das correntes elétricas provenientes das
descargas atmosféricas e um sistema de aterramento dotado de hastes de cobre interligadas
por cabos de cobre nu, conforme indicado em projeto. Nas descidas externas serão instalados
tubos de PVC de 2 “, a uma altura mínima de 2,50 metros do piso para proteção mecânica dos
cabos”.
As malhas de aterramento deverão possuir uma resistividade máxima de 10 OHMS em
qualquer época do ano.
O aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas será integrado com o
aterramento geral da edificação.
ATERRAMENTO
O Aterramento consistirá numa malha, composta de cabos de cobre nu # 50 mm² e hastes de
aterramento do tipo Cooper-weld de Ø 3/4 “ x 3,00 m. Os cabos da malha de aterramento
serão instalados em toda a área da cabine primária, conforme indicado em projeto.
Os cabos da malha geral de aterramento serão instalados correndo junto às redes
subterrâneas de distribuição, e interligarão os terras da subestação nova e antiga, unificando o
sistema de aterramento.
Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecânicos e estruturas metálicas,
serão interligados à malha de terra.
A conexão entre cabos se existir, será feita através de solda exotérmica e entre os cabos e
hastes através de conector olhal cabo/haste. Serão utilizados conectores com parafuso em
locais específicos para facilitar a medição de resistência de Terra.
NORMAS DE REFERÊNCIA
O projeto, especificações, testes de equipamentos e materiais das instalações elétricas,
deverão estar de acordo com as normas técnicas, recomendações e prescrições relacionadas
neste memorial e nas especificações técnicas
Preferencialmente, serão adotadas as normas brasileiras ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas e as normas das concessionárias de serviços públicos locais. Nos casos
omissos as normas ABNT poderão ser complementadas por normas de outras entidades.
RELAÇÃO DE NORMAS:
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
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NBR-10878-Sistema de Iluminação de Emergência
NBR-5419-Proteção de Edificações contra Descargas Elétricas Atmosféricas
NBR-5410-Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimentos.
NBR-5413-Iluminação de interiores - Especificações.
NBR-6808-Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão
NBR- 5356-Transformadores de Potencia
NBR-14039-Execução de Instalações Elétricas de média Tensão
Vistoria em obras para apresentação de proposta técnica comercial.
As empresas interessadas, deverão compareceu na data de vistoria das obras, e tomar
conhecimento do local, esclarecimento da planilha orçamentária, serviços e coletar
elementos para elucidar todas as dúvidas, para realização do empreendimento.
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B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
E
REMUNERAÇÃO A PREÇOS UNITÁRIOS
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS A
PREÇO UNITÁRIO
UNIDADE:

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEDE

OBJETO:

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CABINE PRIMARIA
DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE - SAP

METODOLOGIA DE CONSULTA:
A cada serviço da Planilha Orçamentária corresponde um critério de medição e
remuneração, acessado por meio da codificação atribuída ao serviço.
São apresentados de forma seqüencial crescente, sem correlação com a etapa da
obra na qual o serviço está sendo utilizado.
Os critérios de Medição e Remuneração são expressos por intermédio de dois
itens básicos e um complementar:
-

No primeiro são especificadas a unidade e as formas de medição do
serviço;

-

No segundo são abordados todos os elementos remunerados como:
equipamentos, mão-de-obra, materiais principais e acessórios, bem como se
o serviço refere-se a fornecimento, e/ou instalação, e/ou execução;

-

No terceiro, para os serviços com unidade global são estipuladas, por
meio de tabela de pagamento, parcelas ou porcentagens do valor global
contra eventos pré-estabelecidos de acordo com as condições de
fornecimento, instalação e/ou montagem.

Perdas normais decorrentes da aplicação dos materiais ou execução dos serviços,
materiais de consumo e ferramentas básicas, encargos sociais, despesas indiretas, bonificação,
ensaios previstos em normas da ABNT, e as despesas agregadas previstas no caderno de
encargos, já estão inclusos na apropriação do custo dos mesmos.
Nos serviços onde o item 2, referente aos critérios de remuneração, explicitar um
ou mais tipos de protótipo comercial, este só poderá ser substituído por similar de mercado,
mediante aprovação prévia, após análise técnica e comercial, pela Contratante.
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UNIDADES PADRÃO:
A atribuição das unidades ocorre por meio de critério estabelecido tanto pelo
mercado da construção civil como pela maneira de fornecimento, instalação ou execução dos
serviços.
Tais unidades são apresentadas a seguir, assim como a forma de utilização:
AABREVIATURA

UNIDADE

DESCRIÇÃO

Gl.

GLOBAL

GLOBALIZAÇÃO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REMUNERADOS EM SUA
TOTALIDADE, EM PORCENTAGENS, OU PARCELAS.

Tx.

TAXA

TAXAMENTO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS QUE AGREGAM VALORES ADICIONAIS
DE NATUREZA OPERACIONAL, SENDO REMUNERADOS EM SUA TOTALIDADE.

Unid.

UNIDADE

UNITÁRIA, UTILIZADA PARA A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS EM QUANTIDADES
INTEIRAS.

m

METRO

COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR
EXTENSÃO.

m²

METRO QUADRADO

SUPERFÍCIE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR
ÁREA.

m³

METRO CÚBICO

VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR
VOLUMES MÉDIOS.

dcm³

DECÍMETRO CÚBICO

VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR
VOLUMES PEQUENOS.

cm³

CENTÍMETRO CÚBICO

VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR
VOLUMES MUITO PEQUENOS.

Lt.

LITRO

VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE
QUANTIDADES DE VOLUME DE MATERIAL EMPREGADO NA EXECUÇÃO.

Unid x mes

UNIDADE VEZES MÊS

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL
ALOCADO, EM QUANTIDADES INTEIRAS DE UNIDADES E MESES.

Cj x mes

CONJUNTO VEZES MÊS

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL
ALOCADO, EM QUANTIDADES INTEIRAS DE CONJUNTOS E MESES.

SERVIÇOS COM
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ABREVIATURA

UNIDADE

DESCRIÇÃO

m x mês

METRO VEZES MÊS

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU
FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS POR MESES
INTEIROS.

m² x mês

METRO
QUADRADO PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU
VEZES MÊS
FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS QUADRADOS POR
MESES INTEIROS.

m³ x mês

METRO CÚBICO VEZES PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU
MÊS
FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS CÚBICOS POR MESES
INTEIROS.

m³ x km

METRO CÚBICO VEZES TRASLADO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENVOLVAM
QUILÔMETRO
TRANSPORTE DE MATERIAIS MENSURADOS POR VOLUME, ATRAVÉS DE DISTÂNCIAS
MENSURADAS EM QUILÔMETROS.

Km

QUILÔMETRO

PERCURSO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ATRAVÉS DE GRANDES DISTÂNCIAS.

Kg

QUILO

PESO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS COM QUANTIDADES EM
PESO DE MATERIAL EMPREGADO NA EXECUÇÃO.

Cj

CONJUNTO

UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS COMPOSTOS POR
PARTES DISTINTAS.

Par

PAR

UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
OBRIGATORIAMENTE COM DUAS UNIDADES.

Corpo

CORPO

UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ENSAIOS
TECNOLÓGICOS.

H

HORA

TEMPO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS AFERIDOS POR
DURAÇÃO DE EXECUÇÃO.

H.P. x h

HORSE POWER VEZES CAPACIDADE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR
HORAS
MEIO DE EQUIPAMENTO COM DETERMINADA POTÊNCIA NUM PERÍODO DE TEMPO,
AFERIDO EM HORAS.

Viagem

VIAGEM

Hxh

HOMENS VEZES HORAS UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DEOBRA ESPECÍFICA MENSURADOS PELO NÚMERO DE PROFISSIONAIS E AS HORAS
EFETIVAMENTE TRABALHADAS.

UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENVOLVAM TRASLADOS DE
MATERIAL MENSURADOS POR VOLUME FIXO, ONDE AS DISTÂNCIAS NÃO VALORAM O
SERVIÇO.
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01.17.01 PROJETO - FORMATO A1
1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informações e detalhes
construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante. O
projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A 1; relatórios; especificações
técnicas; memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo pertinentes.
Apresentados conforme relação abaixo:
A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD"
versão 2000 e apresentados da seguinte forma:
a) Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e
liberação pela Contratante , para a execução do projeto executivo;
b) A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante, deverá ser
constituída por: um original plotado em vegetal; duas cópias plotadas em papel sulfite; uma
cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão "plt",
em "compact disc" ( CD Rom ).
B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos
e as memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidos por meio dos softwares
"WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
a) Duas cópias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;
b) Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" ( CD Rom ).

01.17.01

PROJETO - FORMATO A 0

1)Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informações e detalhes
construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante,
inclusive a concessão dos direitos autorais referentes ao projeto para a Contratante. O
projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A 0; relatórios; especificações
técnicas; memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo pertinentes.
Apresentados conforme relação abaixo:
A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD"versão
2000 e apresentados da seguinte forma:
Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e
liberação pela Contratante, para a execução do projeto executivo; A entrega do projeto
executivo, devidamente aprovado pela Contratante, deverá ser constituída por: duas cópias
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plotadas em papel sulfite; umacópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a
respectiva versão com extensão"plt", em "compact disc" ( CD Rom ).
B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos
e as memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidas por meio dos
softwares"WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
Duas cópias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas; Os arquivos
eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" ( CD Rom ).
3) O item contempla o fator K, correspondente ao BDI da engenharia consultiva, composto
de:
K 1 = gastos legais pertinentes aos Encargos Sociais e custo direto sobre a mão-de-obra
K 2 = despesas indiretas (inclusive encargos sociais)
K 3 = lucro
K 4 = tributos incidentes sobre o faturamento
02.08.02 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA
1) Será medido por área de placa executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa para identificação da obra, englobando os
módulos
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, e do cronograma da obra, constituída
por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às
intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura
em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do
Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo; remunera
também o fornecimento de pontaletes em Pinus ( "Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda" ), ou
Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (
"Qualea spp" ), de 3" x 3"; cimento; areia; inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação da placa. Não remunera as placas dos
fornecedores.
01.21.01 INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
1)

Será medido por taxa de transporte e instalação de equipamento de sondagem (tx).
2)O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução
de sondagem, a mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a
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empresa fornecedora e o local da sondagem.
01.21.10 SONDAGEM DO TERRENO A TRADO
1)Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados (m).
2)O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução
de sondagem a trado, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes; não remunera os
ensaios de solo necessários
02.02.06 CONTAINER DEPÓSITO - MÍNIMO 9,20 M²
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado
na obra (un x mês).
O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação,
desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, com área mínima de
9,20 m².
02.03.12 TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO.
1) Será medido por área de tapume executado, previamente aprovado pela contratante (m²).
2) O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de
Pinhodo- Paraná ( "Araucária angustifolia" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ),
conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), de 3" x 3", materiais
acessórios e a mãode-obra necessária para a execução do tapume com portão, conforme
padrão da contratante. Não remunera a ferragem completa para portão. Remunera também a
desmontagem completa do tapume de fechamento e remoção do material utilizado. Os
produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/
2005.

12.01.02 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração,
armação,preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20
cm
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02.05.03 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO, PARA OBRAS DE REFORMA
1) Será medido pela área, na projeção vertical da fachada, do andaime tubular fachadeiro
alocado, multiplicada pelo período em meses de locação (m² x mês).
2) O item remunera o fornecimento de locação de andaime tubular fachadeiro montado com
1,0 m de largura a partir da face externa da fachada, constituído por: quadros de base com
travamentos e ajustes em diagonal, nivelados por meio de calços de madeira na primeira linha;
guarda-corpos; plataformas; quadros com escadas; materiais acessórios como cabo de aço,
tubos e braçadeiras necessários para a montagem; remunera também o fornecimento do
passadiço.
02.05.09 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM
ALTURA ATÉ 10 M
1) Será medido pela área, na projeção vertical da fachada, do andaime montado e
desmontado, sendo medido 100% na desmontagem (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem,
desmontagem,
empilhamento das peças e traslado interno na obra, para andaime tubular fachadeiro com até
10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.
02.09.03 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO,
COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1,0 KM
1) Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²).
2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra necessária e
ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de
ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento
fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de
vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m
do
solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da
camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno

118

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

na obra, num raio de um quilômetro.
02.10.02 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
1) Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentandose 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).
2) O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinho-do-Paraná ( "Araucária
angustifolia" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou
Cambará ( "Qualea spp" ), de 3" x 3"; tábuas em Pinho-do-Paraná ( "Araucária angustifolia" ),
ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (
"Qualea spp" ), de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo:
locação de estacas, eixos principais, paredes, etc. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos
Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

03.01.04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto
armado manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos
serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução
nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

03.01.25 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL.
1) Será medido por área real de pavimento ou piso demolido, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para a
execução dos serviços: desmonte, demolição e fragmentação de pavimento ou piso em
concreto, inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumático ( martelete ); a seleção e
acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as

119

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002,
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e
outras vigentes à época da execução dos serviços

03.02.02 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO / EMBASAMENTO
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria
de fundação ou de embasamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho
em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações
previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da
execução dos serviços.

03.02.04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO.
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria
de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho
em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações
previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da
execução dos serviços.

05.07.03 REMOÇÃO DE ENTULHO, COM CAÇAMBA METÁLICA, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA
DO LOCAL DE DESPEJO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.
1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba,
remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município
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onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental ( CETESB ), abrangendo:
A) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da
construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação:
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (
CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos
serviços;
B) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma
quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinação final, independente da distância do local de despejo;
C) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a
caçamba;
D) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na
caçamba;
E) A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento,
transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados,
observadas a legislação e as normas vigentes;
F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá
apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo
informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino,
unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação,
conforme exigências das normas NBR 15112, NBR15113 e NBR15114;
G) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos
regulamentadores das atividades envolvidas.

06.02.02 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50
M
1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em
solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade.
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06.11.04 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO
1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de
compactação.

09.01.02 FÔRMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e
instalação da fôrma, incluindo escoras, gravatas e desforma. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle
estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

09.02.02 FÔRMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL
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 fôrmas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para
concreto; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em
Pinho-do-Paraná ( "Araucária angustifólia" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ),
conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ); desforma e
descimbramento.

10.01.04 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 ( A OU B ) FYK = 500 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.
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10.02.02 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO
1)

Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

2)

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60, ou CA-50,

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 traspasse para emendas.
11.01.16 CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 30,0 MPa, plasticidade ( "slump" ) de 5 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
11.02.04 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com teor
mínimo de 200 kg de cimento por m³ de concreto.

11.16.02 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
LASTRO E / OU ENCHIMENTO ( SERVIÇO AUXILIAR )
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

11.16.04 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO (
SERVIÇO AUXILIAR )
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas; sendo que o volume da
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
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11.16.06 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA (
SERVIÇOAUXILIAR )
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas; sendo que o volume da
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

04.22.02 REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA CABOS
1) Será medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de terminal ou
conector para cabos; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

04.19.02 REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO
1) Será medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de
disjuntor com volume de óleo normal ou reduzido; remunera também a seleção e a guarda das
peças reaproveitáveis.

04.21.02 REMOÇÃO DE ÓLEO DE DISJUNTOR OU TRANSFORMADOR
1) Será medido por volume, em litros, de óleo retirado( l ).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de óleo de
disjuntor ou transformador; remunera também a guarda quando reaproveitável.
04.18.28 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA MECANISMO DE MANOBRA
FRONTAL
1) Será medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de
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chave seccionadora tripolar seca, com mecanismo de manobra frontal; remunera também a
seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
04.22.05 REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (PEQUENO)
1) Será medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de
transformador de potencial completo pequeno; remunera também a seleção e a guarda das
peças reaproveitáveis.

11.18.04 LASTRO DE PEDRA BRITADA
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial
descritivo, e, não havendo especificação, adotar espessura de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite indicado na norma.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
13.01.02 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA / LAJOTA, BETA 12 CM
1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada ( VT ); lajota cerâmica;
concreto com fck maior ou igual a 20MPa, para o capeamento; aço para armadura de
distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a
estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do
fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a
montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do
capeamento, resultando laje mista com beta 12 cm; a execução e instalação da armadura de
distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de
altura e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra
para a execução da armadura transversal e da armadura superior de tração nos apoios e
balanços, quando necessárias.

14.01.05 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO COM 14 CM
1) Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²).
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2) O item remunera o fornecimento de bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm, cimento, cal
hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução da alvenaria.
14.11.10 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO,
DE 14 CM – 4,5 MPA
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução
de alvenaria estrutural, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com resistência
mínima à compressão de 4,5 MPa, classe BE para o uso com revestimento, nas dimensões
padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, de acordo com a NBR 6136, assentada com argamassa
de cimento, cal hidratada e areia.
17.01.01 ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA ( SERVIÇO AUXILIAR )
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto
(m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, argila expandida nº1, equipamentos e a
mão-de-obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.
17.01.04 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo
tipo vedacit e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
17.02.02 CHAPISCO.
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade
e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do chapisco.

17.02.12 EMBOÇO COMUM
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade
e as espaletas desenvolvidas (m²).
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2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.
17.02.22 REBOCO
1)Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não
se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m²).
2)O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do reboco.
17.05.07 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK = 20 MPA
1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto
(m³).
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba (
"Goupia glabra" ), ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o
lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento desempenado.
24.01.09 CAIXILHO EM FERRO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, SOB MEDIDA.
1)Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2)O item remunera o fornecimento de caixilho completo, tipo articulado fixo, com ventilação
permanente, sob medida, constituído por: estrutura em perfis de ferro tipo "T", de 1" x 1/8";
requadro para a fixação dos vidros em cantoneira tipo "L" de 3/4" x 3/4" x 1/8"; grapas, tipo
rabo de andorinha, para a fixação; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para
a instalação completa do caixilho; não remunera arremates de acabamento.

24.01.11 CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA.
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de caixilho completo, tipo veneziana fixa, sob medida, em
perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG, aletas da veneziana tipo "v" invertido, ou tipo "z";
cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do caixilho;
não remunera arremates de acabamento.
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24.02.08 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA.
1) Será medido pela área da porta/portão instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta e / ou portão, sob medida,com uma ou duas
folhas, tipo veneziana, constituído por: folhas com aletas da veneziana tipo "v" invertido, ou
tipo "z", em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; requadro para a estrutura das folhas
da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa
dobrada em chapa de ferro nº 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças,
fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; cimento,
areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação; não remunera
arremates de acabamento.

24.03.21 TELA DE PROTEÇÃO EM MALHA ONDULADA DE 1", FIO 10 ( BWG ), COM REQUADRO
1) Será medido pela área da tela instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de tela de proteção constituída por: tela em malha
ondulada artística conforme NBR / ABNT 10119 de 1" ( 25 x 25 mm ) fio BWG 10 ( 3,40 mm ),
fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com
a NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a
malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR / ABNT 6331
fabricação Furametal, ou Telas Cupecê, ou Telas MM, ou equivalente; requadro em perfil de
ferro "L" de 1 1/2" x 3/16"; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a
mão- de-obra necessária para a instalação da tela de proteção. Não remunera arremates de
acabamento e adequações civis.
26.01.04 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.
28.01.03 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA
COM 2 FOLHAS
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de
2 folhas, composto de: 6 ( seis ) dobradiças reforçadas em latão cromado; fecho de embutir de
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alavanca, com 20 cm, em latão cromado, referência 1011 / 20 FC fabricação Arouca; conjunto
de fechadura de embutir cromada com miolo cilíndrico, um par de maçanetas retangulares
tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, referência 725.01 / 40 CR fabricação Pado,
ou 102526/40-Z fabricação Arouca, ou equivalente; remunera também o fornecimento de
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa da
ferragem.
29.01.20 CANTONEIRA EM FERRO

1)Será medido pelo peso nominal das bitolas das cantoneiras especificadas em projeto ou
memorial descritivo (kg).
2)O item remunera o fornecimento de cantoneiras de ferro nas bitolas especificadas em
projeto; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação da
cantoneira.
32.15.10 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA PLASTOMÉRICA COM ARMADURA,
TIPO III, ESPESSURA DE 4 MM, FACE EXPOSTA EM GEOTÊXTIL COM MEMBRANA ACRÍLICA
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica préfabricada e aplicação de membrana acrílica na cor branca, compreendendo:
A) Manta asfáltica pré-fabricada, modificada com polímeros plastoméricos, face exposta em
geotêxtil, com as características técnicas impressas na manta:
Classificação, conforme NBR 9952, tipo III; Espessura mínima da manta de 4 mm; Armadura
interna com filme de poliéster ( não tecido de poliéster ), destinada a absorver esforços
conferindo resistência mecânica à manta; Carga máxima de resistência à tração nos sentidos
longitudinal e transversal > 400 N; Alongamento mínimo nos sentidos longitudinal e
transversal > 30%; Absorção de água < 3%; Flexibilidade a baixa temperatura < (-)5ºC;
Resistência ao impacto, à temperatura de 0ºC > 4,9 J; Puncionamento estático > 25 kg;
Escorrimento mínimo > 95ºC; Estabilidade dimensional < 1%; Flexibilidade após
envelhecimento acelerado < 5ºC; Acabamento em polietileno na face em contato com a
imprimação e a face exposta em geotêxtil; Protótipos comerciais: Impermanta Pint, fabricação
Denver Global, ou Classic Geotêxtil ou Torodin Geotêxtil, fabricação Viapol, ou outro desde
que atenda às exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas acima descritas;
B) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação
da superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas: Densidade > 0,90
g/cm³, conforme NBR 5829; Secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; Protótipos
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comerciais: Denvermanta Primer, ou Impermanta Primer, fabricação Dever Global; ou Viabit,
fabricação Viapol; ou LW 55, fabricação Lwart, ou Neutrol, fabricação Otto Baumgart, ou
Protex, fabricação Wolf Hacker, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR
9686 e às características técnicas acima descritas;
C) Membrana à base de polímeros acrílicos, com as características técnicas: Coloração branca,
resistente às intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa salina; Não necessita
proteção mecânica; Protótipos comerciais: Denvercril, fabricação Dever Global; ou Hey´dicryl,
fabricação Viapol; ou Vedapren Branco, fabricação Otto Baumgart, ou Igolflex Branco,
fabricação Sika, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 13321 e às
características técnicas acima descritas;
D) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: Limpeza da
superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de
óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas, e secagem completa da mesma; Sobre a
superfície totalmente seca aplicar a solução asfáltica em várias demãos conforme
recomendações dos fabricantes; Após a secagem completa, alinhar a manta asfáltica de
acordo com o requadramento da área; Com maçarico direcionar a chama de maneira a
aquecer simultaneamente a parte inferior da manta e a superfície imprimada, com
sobreposição mínima de 10 cm entre duas mantas para garantir a perfeita aderência; Preparo
e aplicação do impermeabilizante à base de resinas acrílicas sobre a face da manta em
geotêxtil, em várias mãos cruzadas, conforme recomendações dos fabricantes.

33.10.03 LÁTEX ACRÍLICO ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até
2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras.Os vãos acima de 2,00 m
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta látex
(plástica) à base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill ( agente fungicida ), solúvel em
água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo,
com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias,
câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, referência Metalatex Antimofo da
Sherwin Williams, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do
selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos ( 2 ou 3
demãos ), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.
33.11.02 ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
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A) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as
áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;
B) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 ( dois e
meio );
C) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela
área da peça multiplicada por 5 ( cinco );
D) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face
externa da tubulação:

DIÂMETRO

COEFICIENTE

DIÂMETRO

COEFICIENTE

Até 2"

2,54

de 8" a 9"

1,69

De 2"a 3"

2,42

de 9"a 10"

1,57

De 3"a 4"

2,29

de 10"a 11"

1,45

De 4"a 5"

2,17

de 11"a 12"

1,33

De 5"a 6"

2,05

de 12"a 13"

1,21

De 6"a 7"

1,93

de 13"a 14"

1,10

De 7"a 8"

1,81

acima de 14"

1,00

E) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
F) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro
linear de tubulação correspondente, acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte à base de
resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin
Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sintético da Glasurit, ou
Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais
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acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da
superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias
demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante.
34.01.02 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E
CANTEIROS)
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularização (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e regularização
para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros.
34.02.04 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grama Batatais ( Paspalum notatum ) em placas, terra
vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio
das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura
com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega
das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.
16.33.04 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M
1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras
peças, vedação e fixação.

36.03.09 CAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA TIPO "A1" ( 100 X 100 X 30 ) CM, PADRÃO
ELETROPAULO
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição interna, tipo "A1" de 100 x 100 x 30
cm, constituída por: corpo, estrutura e portas em chapa de aço nº 16, com acabamento
conforme padrão Eletropaulo; dobradiças invioláveis, trincos com dispositivo para selagem e
puxadores; pinos soldados invioláveis na porta superior; viseiras em vidro nas portas; inclusive
todos os acessórios conforme padrão Eletropaulo; remunera também o fornecimento de
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa.
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36.06.06 TERMINAL MODULAR ( MUFLA ) UNIPOLAR EXTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM² / 15
KV
1) Será medido por conjunto de terminal modular unipolar externo ( mufla ) instalado (cj).
2) O item remunera fornecimento de terminal modular unipolar externo ( mufla ), para cabo
até 70 mm² / kV, constituído por: um terminal unipolar modelo externo, tipo 5633 K da 3 M,
ou equivalente; uma abraçadeira para terminal modular, tipo MB-4 Scotch da 3 M, ou
equivalente e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa do terminal.
36.06.08 TERMINAL MODULAR ( MUFLA ) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM² / 15
KV
1)Será medido por conjunto de terminal modular unipolar interno ( mufla ) instalado (cj).
2)O unitário remunera fornecimento de terminal modular unipolar interno ( mufla ), para cabo
até 70 mm² / 15 kV, constituído por: um terminal unipolar modelo interno, tipo 5623 K da 3 M,
ou similar; uma abraçadeira para terminal modular, tipo MB-4 Scotch da 3 M, ou similar e a
mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa do terminal.
36.07.03 PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV / 10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO
COM POLÍMERO
1) Será medido por unidade de pára-raios instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de pára-raios de distribuição classe 12 kV para corrente de
descarga de 10 kA, constituído por: varistores de óxido de zinco encapsulados com polímero à
base de borracha de silicone, resistente às condições climáticas e as características mecânicas
como tração e torção; desligador automático coordenado com a proteção de sobrecorrente
das linhas de distribuição; braçadeira e acessórios para fixação; referência PBP 12 10 da
Balestro, ou equivalente e a mão-de-obra necessária para a fixação e instalação completa do
pára-raios em poste, estaleiro ou cabine.
42.20.01 SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X"
1) Será medido por unidade de solda executada (un).
2)O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo "X",
inclusive a mão-de-obra necessária para a execução da solda.

42.20.06 SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "SS", CABO-CABO
1)Será medido por unidade de solda executada (un).
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2)O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo "SS",
cabo-cabo, inclusive a mão-de-obra necessária para a execução da solda.
42.20.03 SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO-HASTE
1) Será medido por unidade de solda executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo
cabo- haste, inclusive a mão-de-obra necessária para a execução da solda.

36.20.09 VARA PARA MANOBRA EM CABINE ATÉ 30 KV
1) Será medido por unidade de bastão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de vara para manobra em cabine com comprimento de
3,00 m, para tensões até 30 KV e a mão-de obra necessária para a instalação da vara de
manobra.

36.20.18 LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, ACIMA DE 10 ATÉ 20 KV.
1)Será medido por par de luvas fornecido (par).
2)O item remunera o fornecimento de par de luvas de borracha, isolamento acima de 10 kV
até 20 kV; não remunera o fornecimento da luva em couro para a proteção da luva isolante.

36.20.28 PLACA ADVERTÊNCIA "PERIGO ALTA TENSÃO" EM CABINE PRIMÁRIA NAS
DIMENSÕES DE 400 X 300 MM, CHAPA Nº 18
1)Será medido por unidade de placa de aviso instalada (un).
2)O item remunera o fornecimento de placa de aviso, para cabine primária, com 30 x 40 cm,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da placa.

36.20.35 CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA
1) Será medido por unidade de caixa fornecida (un).
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2) O item remunera o fornecimento de caixa, confeccionada em madeira, com tampa, com
capacidade para a guarda de um par de luvas isolantes em borracha e um par de luvas de
proteção em couro; não remunera o fornecimento das luvas.

36.20.39 ESTRADO DE BORRACHA DE 100 X 100 X 3 CM ISOLANTE ATÉ 68 KV
1) Será medido por unidade de estrado fornecido (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de estrado em borracha de 100 x 100 x 3 cm,
para isolamento de tensão até 68 kV.

37.10.01 BARRAMENTO DE COBRE NU
1) Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina chata de
cobre eletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo com a corrente nominal especificada em
projeto.

37.11.12 BASE DE FUSÍVEL TRIPOLAR DE 15 KV
1) Será medido por unidade de base instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de base, tripolar, para fusíveis de 15 KV,
inclusive acessórios; não remunera o fornecimento de fusível.

37.12.12 FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 2,5 A ATÉ 50 A
1) Será medido por unidade de fusível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fusível tipo HH de 2,5 A até 50 A, para
tensões até 15 kV.

37.13.53 DISJUNTOR FIXO PVO TRIFÁSICO, 15 KV, 630 A X 350 MVA, COM RELÉ DE PROTEÇÃO
DE SOBRECORRENTE E TRANSFORMADORES DE CORRENTE
1) Será medido por conjunto de disjuntor com relé e transformadores de corrente instalado
(cj).
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto constituído por:
A) Disjuntor a pequeno volume de óleo ( PVO ), uso interno, provido de carrinho de
sustentação, execução fixa, comando manual e frontal, trifásico para média tensão 15 kV;
corrente nominal de 630 A, capacidade de interrupção de 350 MVA, para freqüências de 50 /
60 Hz; bobina de abertura P / PLC; bobina de fechamento P / PLC; bobina de mínima P / PLC e
contatos auxiliares, sendo três normalmente abertos e três normalmente fechados ( 3NA +
3NF ) P / PLC, referência PLC 15 630 350 MVA, fabricação Beghim, ou DSF 356 / 17 kV,
fabricação Areva, ou similar,
B) Três transformadores de corrente, isolados em resina epóxi, classe de exatidão para
proteção, montados em suporte metálico ( bandeja ), conectados antes do disjuntor, com
relação de transformação correspondente à carga instalada, conforme exigências da
Concessionária local;
C) Relé secundário de proteção tipo eletrônico microprocessado, incorporado no próprio
disjuntor, "on board", multifunção de sobrecorrente com fonte capacitiva, com funções: 50 (
instantâneo de fase ), 50N ( instantâneo de neutro ), 51 ( temporizado de fase ), 51N (
temporizado de neutro ), e 50GS ( temporizado de neutro ); com disparador capacitivo tipo
TCC, referência Relé URPE 7104, fabricação Pextron, ou similar;
D) Relé supervisor de tensão trifásico microprocessado, incorporado no próprio disjuntor, "on
board", com as funções: 27 ( subtensão ), 59 ( sobretensão ), 47 ( seqüência de fases ) e 48 (
falta de fase ); indicação de corrente de "TRIP", referência Relé TST 99,fabricação Pextron, ou
similar. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do conjunto, conforme normas vigentes e exigências da
Concessionária Local.

37.14.32 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM
PROLONGADOR, SEM PORTA-FUSÍVEL, DE 400 A
1) Será medido por unidade de chave seccionadora instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de chave seccionadora tripolar, sem porta-fusível,
acionamento rotativo frontal, para manobra sob carga até 400 A, com eixo prolongador
variável de 90 mm até 300 mm, conforme o fabricante, referência S32 400/3 da Siemens, ou
S32 400/3 da Holec, ou KNS 3/400 da Kraus & Naimer, ou ICP-400TR da Semitrans, ou
equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da
chave seccionadora.
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37.18.01 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 1000 VA CLASSE 15 KV, A
SECO, COM FUSÍVEIS
1) Será medido por unidade de transformador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de transformador de potencial
monofásico de 1000 VA isolado a seco, encapsulado a vácuo com resina epóxi auto-extingüível,
para uso abrigado, com as características: classe de tensão de isolamento de 15 kV, tensão
primária de 13,8 kV, tensão secundária de 220 / 127 V, freqüência de 50 / 60 Hz, com fusíveis
incorporados; não remunera acessórios opcionais.

37.19.06 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50-5 A ATÉ 150-5 A, JANELA
1) Será medido por unidade de transformador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de transformador de corrente para
correntes de 50-5 A até 150-5 A, com janela para serviços de medição, modelos 4NF011 e
4NF012 da Siemens ou equivalente; inclusive acessórios: terminais secundários, placa de
identificação, fixador de barramento e pés de fixação.

37.20.14 SUPORTE FIXO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de suporte, modelo para fixação lateral em cabine
primária, para transformadores de potencial, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do suporte.

37.20.15 PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AÇO DE 2,65 MM ( 12 MSG )
1) Será medido por área, na projeção vertical, de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa de montagem, para quadros em geral, em chapa
de aço com 2,65 mm de espessura, nº 12 MSG, com tratamento anticorrosivo à base de
fosfatização orgânica e acabamento em pintura eletrostática na cor laranja ( RAL-2004 ), nas
dimensões padronizadas, conforme o quadro onde será instalada, referência placa PM
fabricação Press Mat, ou fabricação Belmonte, ou fabricação Taurus, ou equivalente, remunera
também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da placa.
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38.01.18 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" - COM ACESSÓRIOS
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto
de polivinil (PVC) de 4", rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" para
instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações
enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação
de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

38.06.04 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 3/4" - COM
ACESSÓRIOS
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 3/4", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba interna
totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de explosão;
acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão com
zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.

38.06.06 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 1" - COM
ACESSÓRIOS

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 1", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba interna
totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de explosão;
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acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão com
zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.
38.06.18 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 4" - COM
ACESSÓRIOS
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2)O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço
carbono de 4", tipo pesado, com as características: costura longitudinal com rebarba interna
totalmente removida; luva e protetor de rosca, conforme NBR 5598-BSP, à prova de explosão;
acabamento interno e externo com galvanização a fogo, por meio banho de imersão com
zincagem a quente, conforme NBR 5624; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável
galvanizado a quente, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas.
39.04.07 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 35,0 mm²,
confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas,
emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra
necessária para a instalação do cabo.

39.04.08 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50,0 mm²,
confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas,
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emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra
necessária para a instalação do cabo.
39.06.07 CABO DE COBRE DE 35,0 MM², TENSÃO DE ISOLAMENTO 8,7 / 15 KV - ISOLAÇÃO
PARA 90ºC
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre unipolar de 35,0 mm², com
revestimento em EPR ( borracha etileno-propileno ) ou XLPE ( polietileno reticulado ) para
temperatura normal de operação no condutor de 90ºC, cobertura em PVC ( cloreto de
polivinila / pirevinil ) e nível de isolamento para tensões até 15 kV, referência Flexonax e Forex
da Alcoa, ou Eprotenax e Voltalene da Pirelli, ou equivalente; inclusive materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do mesmo.

39.07.12 CABO DE COBRE DE 120,0 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO EM EPR 90ºC
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 120,0 mm²,
confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações,
sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a
mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

39.07.11 CABO DE COBRE DE 95,0 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO EM EPR 90ºC
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 95,0 mm²,
confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações,
sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a
mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

39.09.02 CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM², LATÃO, SIMPLES
1) Será medido por unidade de conector instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conector simples de 25 mm², tipo SPLITBOLT, em latão, para cabo.
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39.10.13 TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão,
inclusive materiais acessórios, para cabo de 35 mm².

39.10.24 TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão,
inclusive materiais acessórios, para cabo de 95 mm².

39.10.26 TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM²
1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão,
inclusive materiais acessórios, para cabo de 120 mm².

39.26.02 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM² - ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV – ISOLAÇÃO EM
HEPR 90 °C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível , com baixa
emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV - Prysmian;
Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor em cobre
flexível com diâmetro nominal de 2,5 mm², HEPR 90 ºC (EPR/B – Alto módulo) de têmpera
mole e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não halogenado,
enchimento em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em composto
termoplástico poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho contínuo de
90 °C conforme NBR 13248 e mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

39.26.08 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM² - ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV – ISOLAÇÃO EM
HEPR 90 °C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
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2) O item remunera o fornecimento de cabo não propagante e auto-extinguível, com baixa
emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, referência cabos Afumex 0,6 / 1 kV - Prysmian;
Nambeinax Flex HEPR Atox - Nambei ou equivalente, constituído por: condutor em cobre
flexível com diâmetro nominal de 35mm², HEPR 90ºC (EPR/B – Alto módulo) de têmpera mole
e encordoamento classe 4 e 5; isolação em composto termofixo não halogenado, enchimento
em composto poliolefínico não halogenado e cobertura em composto termoplástico
poliolefínico não halogenado com temperatura máxima de trabalho contínuo de 90 °C
conforme NBR 13248 e mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.
40.01.02 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2"
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de
aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos
eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.

40.01.08 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL FM 4" X 4"
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada octogonal com fundo
móvel de 4 "x 4", em chapa de aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com
olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.

40.04.02 TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 15 A - 125 V/250 V, COM PLACA
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 15 A
para 125 V ou 250 V tipo universal, com haste, contatos de prata e componentes de função
elétrica em liga de cobre, referência 543.24 da Pial, ou equivalente; remunera também o
espelho correspondente.
40.05.02 INTERRUPTOR COM UMA TECLA SIMPLES E PLACA
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma
tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso;
remunera também o espelho correspondente
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40.06.04 CONDULETE METÁLICO DE 3/4"
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa
em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado, ou fundido, com saídas laterais em
vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com
bitola de 3/4", ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de
energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 01 ( uma ) tampa, tipo cega, ou
com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior, referência Dailet DII,
fabricação Daisa, ou Conduletzel, fabricação Wetzel, ou equivalente

40.06.06 CONDULETE METÁLICO DE 1"
1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa
em
alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado, ou fundido, com saídas laterais em
vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com
bitola de 1", ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de
energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 01 ( uma ) tampa, tipo cega, ou
com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior, referência Dailet DII,
fabricação Daisa, ou Conduletzel, fabricação Wetzel, ou equivalente.

41.07.83 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA LONGA "1U", BASE 2G-11 DE 36 W
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta longa sem reator
integrado de 36 W, modelo simples "U" com base 2G11, uso com equipamento auxiliar,
referência Dulux L36W/21-840 ou 31-830 fabricação Osram, ou PL-L/4P36W/827 ou 840
fabricação Philips, ou equivalente; remunera também o fornecimento da mão-de-obra
necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o fornecimento do reator.

41.13.02 LUMINÁRIA BLINDADA OVAL, DE SOBREPOR OU ARANDELA, PARA LÂMPADA
INCANDESCENTE DE 100 W
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1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e
instalação completa de luminária blindada oval, para instalação de sobrepor, ou como
arandela, resistente ao tempo, gases, vapores não infláveis, ou atmosfera com umidade,
constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido, com acabamento em
esmalte sintético; ligação por meio de entradas rosqueadas; refrator prismático em vidro
alcalino ( vidro boro-silicato ), fixado por meio de grade, com junta vedadora; soquetes para
lâmpadas: incandescente de 100 W, ou compacta com reator incorporado, conforme o
fabricante; referência: CORY 2500 da Thomas Lighting, ou TB 90 da Tecnolux, ou TBL 625 da
Trópico, ou IPT-26 da Wetzel, ou equivalente; não remunera o fornecimento de lâmpada.

42.05.20 HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8" X 2,40 M
1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de
5/8" x 2,40 m, referência AD 083 da Advolts, ou PK 0065 da Paraklin, ou TEL 5824 da
Termotécnica, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação da haste.

50.05.26 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA
DE 1 HORA, EQUIPADO COM DUAS LÂMPADAS DE 11 W / 15 W
1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de
emergência, bateria com autonomia mínima de 1 hora, equipado com duas lâmpadas de 11 W,
ou 15 W conforme o modelo, referência BLF 11 / 2T da Aureon, ou F-2x11w da Gevi Gamma,
ou LEA 11 / 2 da Unitron, ou equivalente.
50.10.02 EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO - CAPACIDADE DE 6 KG
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un)
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de gás carbônico (CO2),
tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 2 B (mínimo), agente extintor = gás carbônico,
capacidade = 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) e
"C" (equipamentos elétricos), de acordo com as normas NBR 9.444 e NBR 12.693. Fabricado
em tubo cilíndrico de aço carbono ASTM 1541, sem costura, pintado com fundo primer e
esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga
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intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira
para alta pressão e esguicho difusor indeformável, conforme norma NBR 11.716. Com suporte
para fixação na parede.

97.01.01 ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
1) Será medido por unidade de adesivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa vinílica adesiva, de 22 x 35 cm, para
sinalização de equipamentos para proteção e combate a incêndio em geral.

97.02.19 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL
1) Será medido por área de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização indicativa, sob medida,
constituída por: chapa em acrílico cristal ou colorido, com espessura mínima de 2 mm e furos
para fixação; texto em vinílico adesivo; remunera também o fornecimento de parafusos
cromados e buchas adequados, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a fixação
da placa.

97.05.10 SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM
ESMALTE SINTÉTICO
1) Será medido por área de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa para sinalização vertical, constituída por: chapa
de aço, nº 16, com tratamento, em ambas as faces, de decapagem, desengraxamento e
fosfotização e aplicação de material à base de cromato de zinco ( galvanização ); pintura,
frente e verso, com esmalte sintético de secagem em estufa a 140 graus centígrados; reforço
com ferro perfil "T" de 3/4" x 1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixação da placa;
aplicação de película refletiva de lentes expostas, tipo "flat-top" Grau Técnico, para tarjas,
letras, algarismos e símbolos, conforme seção 11.01 do Manual de Normas do DER; remunera
também o fornecimento de parafusos de 1/4" x 4 1/2", materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação da placa. Não remunera o fornecimento de suporte, ou pórtico
para a instalação da placa.
46.04.05 TUBO PVC RÍGIDO DEFOFO, DN = 150 MM, DE = 170 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido DEFoFo classe 20 (
10,0 kgf / cm² ), diâmetro nominal de 150 mm e diâmetro externo de 170 mm, com ponta e
bolsa e anel de borracha, para adução e distribuição de água, inclusive conexões e materiais
acessórios; referência Vinilfer da Tigre, ou equivalente; não remunera os serviços de
escavação.

46.12.02 TUBO DE CONCRETO (PS-1), DN = 400 MM
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-1, seção circular,
com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos
conforme norma NBR 8890, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o
capeamento externo da junta. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução
dos serviços: carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação
de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada;
execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com
argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o
escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de
escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento.
03.01.04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para
a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto
armado manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos
serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução
nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

05.07.03 REMOÇÃO DE ENTULHO, COM CAÇAMBA METÁLICA, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA
DO LOCAL DE DESPEJO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.
1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).
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2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba,
remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município
onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental ( CETESB ), abrangendo:
A) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da
construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação:
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (
CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos
serviços;
B) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma
quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinação final, independente da distância do local de despejo;
C) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a
caçamba;
D) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na
caçamba;
E) A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento,
transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados,
observadas a legislação e as normas vigentes;
F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá
apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo
informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino,
unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação,
conforme exigências das normas NBR 15112, NBR15113 e NBR15114;
G) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos
regulamentadores das atividades envolvidas.
04.40.07 RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE
LIMPEZA E EMPILHAMENTO
1) Será medido por área real de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto retirado,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental apropriado
para a
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execução dos serviços: desmonte manual de pavimento em paralelepípedo, ou lajota de
concreto, inclusive o lastro de areia; a seleção e separação do material, a limpeza e a
acomodação manual das peças em lotes, para o reaproveitamento, ou remoção. A execução
dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação:
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (
CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos
serviços.
24.20.28 FERRO TRABALHADO PARA REPAROS EM CAIXILHOS
1) Será medido por peso nominal, de ferro trabalhado, das bitolas indicadas em projeto (kg).
2) O item remunera o fornecimento de ferro trabalhado para caixilho nas diversas bitolas e a
mão-de-obra necessária para a execução do reparo, inclusive materiais acessórios.
17.05.07 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK = 20 MPA
1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto
(m³).
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba (
"Goupia glabra" ), ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o
lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento desempenado.
09.02.02 FÔRMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL

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
fôrmas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo
cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinho-do-Paraná (
"Araucária angustifólia" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como
Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ); desforma e descimbramento.

11.18.02 LASTRO DE AREIA
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial
descritivo, e, não havendo especificação, adotar espessura de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
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b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite indicado na norma.
2) O item remunera o fornecimento de areia e a mão-de-obra necessária para o apiloamento
do terreno e execução do lastro.

11.02.04 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com teor
mínimo de 200 kg de cimento por m³ de concreto.

11.16.02 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
LASTRO E / OU ENCHIMENTO ( SERVIÇO AUXILIAR )
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra
necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de
concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno,
quando necessário.
17.01.02 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E / OU PROTEÇÃO ( SERVIÇO AUXILIAR )
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em
projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra
necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.

10.01.04 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 ( A OU B ) FYK = 500 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

11.20.05 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS
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1) Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).
2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão-de-obra necessária para a
execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3
mm, e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto, ou de alta resistência.

54.01.01 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE
DO PROCTOR NORMAL
1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e
compactação executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários
para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços:
regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à
pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e
desmobilização.

41.10.41 POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010 / 1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA
PARA DUAS LUMINÁRIAS, ALTURA DE 3,00 M
1) Será medido por unidade de poste instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico com espera para duas luminárias,
altura útil de 3,00 m, em aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores
para flangear ou com prolongamento para engastar, referência fabricação Yluminart, ou Metal
Light, ou Artip, ou equivalente; materiais complementares e acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para
a fixação; não remunera suporte pendente.

41.10.42 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010 / 1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA
DE 12,00 M
1) Será medido por unidade de poste instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 12,00 m, em
aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar, referência fabricação Yluminart, ou Metal Light, ou Artip, ou
equivalente; materiais complementares e acessórios; equipamentos e a mão-de-obra
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necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para
a fixação, de acordo com as normas da concessionária.

41.11.07 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM ALOJAMENTO PARA
REATOR
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária fechada para
iluminação pública e instalação em braço ou poste curvo; com corpo, aro, alojamento e tampa
em liga de alumínio fundido com acabamento em esmalte sintético martelado; refrator
prismático em vidro de boro-silicato resistente a choques térmicos; sistema de fixação por
meio de abraçadeiras interna e parafusos com ajuste variável para ponta de braços de 48 a
60,3 mm de diâmetro; soquete em porcelana E-40 para lâmpadas: vapor de mercúrio até 400
W, ou vapor metálico de 400 W, ou vapor de sódio até 400 W; referência: IP 719 V da Metal
Light, ou CORX 1905 da Thomas Lighting, ou CW 50/ 5 da Tecnolux, ou ILP 470 da Ilumatic, ou
YL 0008 da Yluminart, ou equivalente, ou TP 229 da Trópico, ou equivalente; não remunera o
fornecimento de lâmpada e reator.

41.11.41 SUPORTE DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA
1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de suporte de fixação, tipo encaixe
de liga de alumínio fundido, em poste de iluminação pública, para duas luminárias fechadas
tipo pétala média ou grande; referência TPC 240 / 2 da Trópico, ou Thomas Lighting, ou
Tecnolux, ou equivalente.

41.05.26 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 400 W
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada em vapor de sódio de 400 W, modelo
elipsoidal ou tubular com base E40, uso com equipamento auxiliar, fabricação GE, ou Osram,
ou Philips, ou equivalente; remunera também o fornecimento da mão-de-obra necessária para
a instalação da lâmpada. Não remunera o fornecimento do reator.

41.07.83 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA LONGA "1U", BASE 2G-11 DE 36 W
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1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta longa sem reator
integrado de 36 W, modelo simples "U" com base 2G11, uso com equipamento auxiliar,
referência Dulux L36W/21-840 ou 31-830 fabricação Osram, ou PL-L/4P36W/827 ou 840
fabricação Philips, ou equivalente; remunera também o fornecimento da mão-de-obra
necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o fornecimento do reator.

38.13.03 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=75 MM,
COM ACESSÓRIOS
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dutos, com diâmetro nominal de 75 mm,
em polietileno de alta densidade ( PEAD ), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou
telecomunicações, tipo Kanalex – KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas NBR
13897 e NBR 13898; remunera também os acessórios necessários como: gabarito; tampões
terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de
aviso "perigo". Não remunera os serviços de escavação.

38.13.01 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=30 MM,
COM ACESSÓRIOS
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm,
em polietileno de alta densidade ( PEAD ), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou
telecomunicações, tipo Kanalex – KL, da Kanaflex, ou equivalente, conforme as normas NBR
13897 e NBR 13898; remunera também os acessórios necessários como: gabarito; tampões
terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir
de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas; massa de calefação e fita de aviso "perigo".
Não remunera os serviços de escavação.
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06.02.02 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50
M
1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em
solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade.

06.11.04 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO
1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de
compactação.
37.04.20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DE SOBREPOR, COM PROTEÇÃO
MÍNIMA IP 40, EM CHAPA 16 MSG - SEM COMPONENTES
1) Será medido por área, na projeção vertical, de quadro instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do quadro completo, inclusive suporte para fixação de
disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixação
de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também o

37.13.75 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO,
TRIPOLAR 250 A / 690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 80 A ATÉ 250 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor linha industrial, em caixa moldada, tripolar
com corrente nominal de 250 A, Vn de 500 / 690 V, com regulagens de: 80 / 100 A, 100 / 125
A, 125 / 180 A, 180 / 200 A e 200 / 250 A, execução fixa, comando manual, referência LH 250
da Beghim, ou DW 250 NA-250 da Weg, ou equivalente; remunera também materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor; não remunera acessórios
opcionais.

37.13.84 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ
32 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com
proteção termomagnética, padrão DIN, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até
32 A e tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR-NM-6098 e selo de conformidade do
INMETRO, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, Sica, ou equivalente;
remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do
disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo “DIN”; não remunera o fornecimento do
trilho.
39.02.16 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de
2,5 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e
nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e
instalação dos mesmos.

39.02.17 CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de
4,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e
nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e
instalação dos mesmos.

39.03.03 CABO DE COBRE DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de
6,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e
nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a
enfiação e instalação dos mesmos.

41.08.27 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA
VAPOR DE SÓDIO 400 W / 220 V
1) Será medido por unidade de reator instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de potência com
capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor de sódio de 400 W / 220 V e a mão-de-obra
necessária para a instalação do reator.
37.10.01 BARRAMENTO DE COBRE NU
1)Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg).
2)O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina chata de
cobre eletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo com a corrente nominal especificada em
projeto.

40.11.01 RELÉ FOTOELÉTRICO 50 / 60 HZ, 110 / 220 V, 1200 VA, COMPLETO.
1)Será medido por unidade de relé instalado (un).
2)O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar lâmpadas,
em termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50/60 Hz, 110/220 V e
1200 VA, inclusive o suporte de fixação.

34.02.04 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grama Batatais ( Paspalum notatum ) em placas, terra
vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio
das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura
com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega
das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

42.05.21 HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8" X 3,00 M
1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
2) O unitário remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre
eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8" x 3,00 m, referência AD
084 da Advolts, ou PK 0066 da Paraklin, ou TEL 5830 da Termotécnica, ou equivalente;
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da haste.
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42.05.30 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO.
1) Será medido por unidade de tampa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de caixa para inspeção do terra, em
aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 300 mm, referência AD 098 da Advolts, ou PK 0878
da Paraklin, ou PRT 967 da Paratec, ou similar.
42.05.31 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA, CILÍNDRICA, EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300
MM, ALTURA DE 250 MM
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido,
diâmetro de 300 mm e altura de 250 mm, referência PK-0881 da Paraklin, ou equivalente;
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa.
42.20.01 SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X"
1) Será medido por unidade de solda executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo "X",
inclusive a mão-de-obra necessária para a execução da solda.
42.20.06 SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "SS", CABO-CABO
1)Será medido por unidade de solda executada (un).
2)O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo "SS",
cabo-cabo, inclusive a mão-de-obra necessária para a execução da solda.

09.01.02 FÔRMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação
da fôrma, incluindo escoras, gravatas e desforma. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos
Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.
10.01.04 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 ( A OU B ) FYK = 500 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
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2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

11.02.04 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com teor
mínimo de 200 kg de cimento por m³ de concreto.

11.16.02 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
LASTRO E / OU ENCHIMENTO ( SERVIÇO AUXILIAR )
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra
necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de
concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno,
quando necessário.
39.04.08 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50,0 mm²,
confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas,
emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra
necessária para a instalação do cabo.
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