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OBJETO - Contratação de empresa para construção de
quadra escolar coberta com vestiário, atendendo
ao Termo de Compromisso PAC20591412013.

DATA DA ABERTURA - 1310112014 às í4:00 horas.

DOTAÇAO:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Manuterrção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0230.1008 - Construção e Melhoria de Escolas;
4.4.90.51.00.00 122 - Obras e lnstalações; 1671.

Rua WalÍredo Bittencr:urt de Moraes no 222, Cenlro, A 43. 3266.8100, E - 86.250-000 1
- Nova Sania Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.oov.br

VALOR MAXIMO - R$-509.972,39 (quinhentos e nove mil,
novàcentos e setenta e dois reais e
trinta e nove centavos).
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05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
OO2 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0230.1008 - Construção e Melhoria de Escolas;
4.4.90',51.00.00 122- Obras e lnstalações; 1671.

OBJETO - Contratação de empresa para construção de
quadra escolar cobeÉa com vestiário, atendendo
ao Termo de Gompromisso P4C205914/2013.

DATA DA ABERTURA - 1310112014 às í4:00 horas.

DOTAÇAO:

VALOR MÁXIMO - R$ 509.972,39 (quinhentos e nove mil,
novecentos e setenta e dois reais e
trinta e nove centavos).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes n9 22?, Centro, a 43. 3266.8100, E - 86.25G000 1

!I
0

- Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 27 de novembro de 2.013

CORRESPONDÊNclA INTERNA

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. ABERTURA DE TICITAçAO

Solicito através deste que sejam tomadas providências no sentido de iniciar o

processo licitatório referente ao PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta Oo1,/2O73 -

Nova Santa Bárbara - PR, no valor de RS 509.972,39 (Quinhentos e nove mil, novecentos e

setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Desta forma, encaminho projetos, memoriais

e documentos de engenharia.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

--'í-=">7: w
lvan Satihi gam

Engen rro Civil ?'rt'

Exmo. Senhor,

CLAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR í1,,

L

ü8

í{
t5

ú

ua Walfredo BittencouÍt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - FonetFax (043\ 266j222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

R

Site - www.nsb.pr gov.bÍ - E-mail: pmosD@nsb.pr.qov.bÍ - Nova Santa Barbara - parana
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PII\NTA DA CIDADE DE
NOVA SAI\ITA BÁRBARA - PR.
LOCALIZ^ÇAO QUADRA ESCOTI\R-í: 
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27t11113 - 0n5PAR - PrograrÍÉ Pró lnfárÉia

Planilha Orçanentária
. lndica Canpo Obrigatório.

L]F: FR

Ntunicipio: flcva Santa Bárbara

- Yul:' Rs 254.986.20
tjrpenhaoo:

DescÍiçag dg item Valgr Unitario

E 1 SEFÔ/ÇOS
FRELII\4Il.lARES

Unidade
de

M ed ida
Quantidade ValqÍ

'12.00 1581,36 0,31

3.00 582.00 0.1 1

861.56 2894.84 0.57

1.00 190,00 0.04

'i.00 1081 00 0.21

1.00 164,00 0,03

54.00 1312.14 02ô

295.00 9876,60 1.94

37.40 1136.59 0.22

'15.00 219.15 0.04

15.00 2to 75 0.05

15.00 399.00

1.1 Abrigo
provisório c/ pavinEnto
para alojanEnto e
depósito

" '1.2 Haca da obra
- padrão governo
federal

1.3 Locação da
obra - execução de
gabarito

' í.4 lnstahções
provisórias de esgoto

' 'l.5 lnstalações
provisórias de energia

' '1.6 lnstahÇões
provisórES de á9ua

E 2 t\,pvltGNro DE

TERRA

' 2.1 Bcavação
rÍBnual solo de 1a.cat.
proí. até 1.50m

' 2.4 Cârga rEnual
de entulho em
camnhão basculante

2.5 Íansporle de
nEterial, exceto íocha
em camnhão até '1okm

E 3 [']FRA ESTRUTUM

'E3.1 SAPATAS

' 3.1.1 Lastro de
concrelo íEgro traço
1 4:8, espessura 5 crn
pÍeparo nEcánico

' 2.2 AletÍo cl
conpactação nEnualr/ lt, .,,.,
controle. íÍEt. c/
aquisiçáo

'2.3 Reaterro c/
corrpactação nEnual"i l:o :s
conlrole rmterÉldâ
vala

lr: r, zs

lr sr,oo

p,:e

Irso,oo

lrosi,oo

lr o<,oo

lz+,tt

lr+.e r

lrs,os

l: e. i,,

t\,,t2

tte

I'm

Unidade

Unidade

Unadade

NA

NA

i/E

[a

Àa

ÀI3

' 3.1.2 FornÊ
phna chapa

s inec.nEc.g ov.br/p€Ílp6r.ptp?nEd-l o= píincipd/pr€ ranÉst/píci ntarEid@upProlnÍanciaEee:AEtj poAba= pl anilhaorcaÍEntaia&preid= 62497
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!e ,oo

lsse,oo

po, so

lsas,oo

lo

conpensada
plastiÍicada, esp.=
12rÍm util. 5x

) 3.1.3 Concreto
arnEdo fck 25 i/Pa,
usinado, inclusive
lançarÍEnto

E 3.2 VGAS
BALDRAiiES

' 3.2.í ForrÍE
plana chapa
conpensada
plastÍrcada, esp.=
12rmr ulll. 5x

) 3.2.2 Concreto
arnEdo Íck 25 l!Pa.
usinado, inclusive
lançanEnto

lrperrÍEabiliz ação com
tinta beturÍinosa em
Íundações

E 4 SUFERESIRUTURA

E 4.1 PTÁRES

'4.1.1 FoÍía
plana chapa
conpensada
phstíicada, esp.=
'12nm util. 5x

4.1.2 Concreto
arnEdo fck 25 L/Pa,

usinâdo. inclusive
lançanEnto

E4.2 VIGAS

' 4.2.1 ForrÍE
plana chapa
conpensada
plastíicada, esp.=
12írÍn util. 5x

'4.2.2 Concreto
arnEdo Íck 25 l!Ê,
usinado, rnclusive

lançanento

lvB

tn

PAR - Ptc€ÊÍe Ptó tníâÍr,ê

l\A

Àr3

in

NA

tú3

tn

1,43

tn

26.60 973,56 0,'19

6.30 622440 1.22

260.60 10569,94 2.07

34.30 33888,40 6,65

72.00 444,24 0.09

185.50 7523,88 1 .48

18.00 17784,00 3,49

'110.00 446'1,60 087

7.50 7410.00 '1,45

88.60 5581,80 109

331.00 107't7,36 211

t7

lo: m

l+o,so

lsss,oo

l+o,so

lsos,oo

'E 4.3 LAJE
FRE,\Â]LDA DA

E 5 PAREDES E

PANES

4.3.1 Late
prenDldada para forro
(e=12cm), inclusúe
capeanento (e=4cm) e
escoranEnlo

' 5.1 Atuenaria de
tijob cerânico
(9x19x24)crB e=
0,09m com argaÍrÊssa
(traço 1:2:8 -
cirÍEnto/caUareia), lunta

!:z,so I'n

sinEc.ÍrEc.9 oí-blp€ílpar.php?núdlo: píirc pd/píog ranES/proníancia/fDçupProlnfarEia&acao=AêtipoAbs= FÍanrlhaorcanEfltaflaEpreid=62497 213



27111t13

de 2,0cm

PAR - ProgranE Pró lnÍárcia

À/?

N2

tn

t/?

Unidade

Unidade

Unidade

Unrdade

í83.00 11163,00 2,19

28.00 1428,00 0,28

ô.00 564,00 0,1 1

'148.10 11996.10

1'r 14.00 94690,00 18.57

1114.00 32127.76 6,30

2.00 858,00 0,17

1.00 386.00

_ nn7

' 5.2 Alvenafla de
tijolo cerârnco
(9x19x24)crn e=
0,19rr\ comarganEssa
(traço 1:2:8 -
cinEnto/caYareia), junta

de 2,0cm

'' 5.3 Atuenaria de
tijolo cerámco rrtciço
(4xgx17), esp = 0,04m
com argaÍ€ssa (traço
1:2:8 -

cirÍEnto/caUareia), junta

de 2,0cm

" 5.4 ElerÍEnto
vazado de concreto
(40x40x7cm)
assentados com
arganEssa (irÍEnto e
areia kaço '1:3)

' 5.5 EienEnto
vazado de concreto
(50x50x'10cm) anti-
chuvê assentados com
arganEssa (iÍrPnto e
areia traço 1:3)

E 6 @BERIURA

' 6.1 Estrutura de
aço emaÍco vão de
30m

) 6.2 Telha nEtálica
em chapa galvanizada

e=0.5r.Ín

lo r, oo

lzs,ea

ls r, oo

ls<,oo

lsr,cc

ls s, oc t\42

tn

E 7 ESOUADRIAS

' 7.'1 hrta de
nBdeka (1,00x2,10 m)

com bandeira
(1 00x0,80 m) -

inclusive ferragens,
conforÍre projeto de
esquadrias

' 7.2 h.1.a de
nadeira (0,90x2,10 m) -

ioclusive feíragens,
conForÍÍE píoieto de
esquadrias

7.3 hrta de
nEdeira - Banherros e
Sanitános (0,60 m)

conplela inclusive
taÍgeta nEtálica

' 7.4 Forta de
nadeira - Banheiros e
Sanitáros (0,80 m)

conpleta inclusive
targetra nEtáüca - WC
FNE

l+zs.co

l:ee,oo 0,08

4_00 1064 00 0.21

2.00 570,00

!zoe, oo

lzus,oc

E I REV ESTIVEMOS

sirÍEc.ÍrEc.9 or ú/parlpar.php?nDdlo= pÍirrci pdlpÍog raÍrBs/píci nfancia/popupProlnfarEia&acao=A&tj poAbo= danilhaorcanEntaria&preid= 62497

011
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PAR - ProgÍârna Píó Infànc'a

IQ

nn

Í!ü

w

i,42

M

ItQ

L

960.10 3M8,38 0,72

409.í0 7363,80 1.44

551.00 4959.00 nq7

328.00 11266.80

81.10 4622.70 0.91

633.20 2361.84 0.46

633.20 33084,70 649

195.40 4640,75 0,91

627.05 11913,95 234

62.50 2146,88 0.42

u7.20 4515.58 0,89

360.00 2502,00 0.49

c nn8
27111t13

p,sc

lrs,oo

ls.oo

l:<,: s

ls z, oo

l:,;:

lsz,zs

lzt,t s

lLs,oo

pa,:s

lo,ss

8.í Chapisco c/
aíganEssa de cinEnto
e areÉ s/ peneirar
traço 1.3 esp.= snm p/
parede

' 8.2 troço c/
arganEssa de cinEnto
e areia s/ peneirar,
tÍaço 1:7

' 8.3 Reboco
c/argarÍEssa prâ
fabricada, adesivo de
alla resistência p/tinta

epóxiesp= snm
plpatede

'8.4 RevestinEnto
cerâmco de paredes
PE tV - cerâÍÍica 20 x
20 cm - incl. rejunte -

confoÍnE proieto

:8.5 RevestinEnto
ceÍâmco de paredes
PB IV - cerànica í0 x

10 cm - incl. rejunte -

confoÍnE projeto

E 9 PISOS

'9.1 Lastro de bÍita
graduada apiloada
(esp.d cm)

" 9.2 Flso em
concreto arnÉdo com
tela e juntas de
dilatação (esp =10cm)

9.3 Ftso em
concreto sinples
desenpolado
(esp.=5cm), inclusNe
conúapiso

' ' 9.4 Junta de
retração, serrada com
dbco dianEntado, para
pavinEntos em pbca
de concreto, profund.=
5cm inclusive
preenchlnEnto com
nEstilue

' 9.5 Hso cerârÍico
esnEltado FE V - 33 x

33 cm - incl. íejunte -

conforÍÍE pÍoieto

I: 10 PI\ITRA

' 10.2 DenErcação
de quadÍa com tinla
ac.lica

Í!P

t\o

tp

selador acrlico
' 10.1 AplicaÇào de

ls,z t tn

M

,10.3

BÍEssanEnto de

ili""iff.:"ü lr:,oc' tp 8860 11s1,Bo

sirÍEc. ÍrEc.g or'.b/p6Ílpar. php?rrcd.Io: píim @/prog raÍEs/píornfancidpoqrpProlnÍancia&acao=AEtipoAba= dan lhaoÍcanEntaria&p.eid=62497

0.23

4/13
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27t11t13 PAR - ProgranE Píó Infárcra

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Undade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1114.00 13100.64 2.57

11 14.00 7441 .52 '1.46

u7.20 12199,68

480.00 14764,80

476.00 7140.00 'l 40

4.00 10.00 000

12.00 30,00 0,01

4.00 15,00 0.00

4.00 25,00 0,00

2.00 5,00 0.00

2.00 5.00 0,00

1.00 620,00 0.12

10.00 76.80 0,02

3.00 38,79 0,01

2.00 65,62 0.0'1

deÍrÉos de ÍEssa
acÍatca

lr r-zr,

75

ls,es

lr+,<o

Po,ze

lr s, oo

lz,so

lz, so

l:

' 10.4 EsÍrÊhe
sintélico em estrutura
de aço carbono 50
nicra com revólver

' 10.5 Hntura c/
priírEr epoxiem
eslrutura de aço
carbono 25 Íricra com
revólveí

. 
10.7 Flntura de

piso com tinta à base
de resina epóxi

ltz

tn

' 10.6 Flntura de
acabaÍTEnto com
aplicação de 02
deÍrÊõs de tinta acrlica

llz

tn

Itv

' 10.8 PlntuÍa em
tinta B/A latex (02

deÍÉos), inclusive
erÍEssanEnto

E 11 NSIALÂÇOES
HDRAt TÂS

"1 1.1 "Adaptador

soldável curto c/ boLsa-

rosca para registro 20
.íÍn - 112"""

' 11.2 "Adaptadoí

soldávelcurto c/ boba-
rosca para íegistro 25
rm- 3/4"""

' 11.3 "Adaptador

sohávelcurto c/ bolsa-
rosca para regstro 32
nm - 1"'

11.4 "AdaptadoÍ

sohávelcurto c/ boba-
rosca para registro 50
ÍÍn -1 .1 12" ""

11.8 úrgate
f lexivel plástico

' 1'1.9 Flânge para
caixa dágua 25 nm

' 11.10 Flange para
carxa dágua 50 nm

' '11.5 Bucha de
reduçãosohávelcurta 12,
50 írm - 40 Írm

' '11.7 C€ixa d'água
em ÍibÍa de vdro - cap.
3.000|íros

' 11.6 Bucha de
redução soldável longa !2,
40 nm - 25 rÍm

5C

lo,zs

50

lozo,oc

lz,os

Itz,sz

l: z,e r

Unidade 11.00 27,50
11.1 1 Joelho 90o

soldável25 nm lz,sa

sr nEc.rÍEc.g ov.bÍ/parlpar.php?nEd/ o= pri ncrpd/prog raírÊs/pío nÍancid@upPrdníarEia&atc AEtr poAba: d anrlfÉOícarÍÊotaia&Êeid= 62497

0.01
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1l.15Joelhode
redução 90o soldável
32 nm- 25 nm

' '1 '1.16 "Joelho de
redução 90o soldável
com bucha de latão 25
rÍn - 112*'',

''1'1.17 Luva de
redução soldável40
nm - 32 Írm

1'1.'18 Luva de
reduçáo sohável 50
rÍm - 20 rÍm

' 1'1.21 'Regist.o

de gavela c/ canoph
cronEda (1'")"

" 11.22 "Registro
de gaveta c/ canopla
crorÍEda (1.1/2'")"

' 11.23 'Freg6tro
de gavela c/ canopla
ctonÊda 1112")"

' 11.24 "Regisko
de gavela c/ canopla
cronBda (3/4"")"

'' 1'1.25 "Regstro
de pressão c/ canoph
cronEda (3/4' )"

: 'r '! .29 Tê de
redução 90o sohável
32 tr.n- 25 rrÍn

'11.30 Tê de
redução 90o sohável
50 nm - 40 rÍm

" 11.31 'Torneira
crorÍEda para lavatórb
1t2-'

11.26 Tê 900

soldável- 25 nm lz

' 11.27 Tê 900

soldável - 40 nm

PAR - PrograÍE Pró lníárrcia

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unrdade

Unidade

Unidade

Unrdade

Unidade

Unidade

Unidade

6.00 15,00 0,00

8.00 60,00 0,01

2.00 12,50 0,00

4.00 25,00 0,00

16.00 100,00 0,02

4.00 10,00 0,00

2.40 15,00 0,00

4.00 10,00 0.00

8.00 20,00 0,00

2.00 134,00 003

2.00 202,00 0,04

2.00 100,00 0.02

2.00 118,00 0,02

8.00 480,00 0,09

5.00 12,50 0,00

8.00 90,00 o.o2

4.00 60.00 0,01

4.00 37,48 0,01

2.00 31,24 0 01

8.00 581,36

1 1.12 Joelho 90o

soldável32 nm
lz,so

'1'1.13Joelho90'
sohável 50 nm lt,sc

' 11.14 'Joeho 90o

soldávelcom bucha de
latão - 20 nm - 1/2""'

le,zs

le,zs

!o.zs

lz.sc

!z,so

' 1 1.19 Luva
soldável 32 rÍm lz,so

' 11.20 "Luva

soldávelcom rosca -

314-',
lz

lo;,oc

lror,oo

lso,oc

!sr,cc

Po,oo

50

50

'' 11.28 Tê 900

soldável- 50 nm lr s,oo

ls,zt

lrs.oz

ltz,st

s nEc.nEc gov.bí/@r/Er.php?nDdlG pírncipd/píog ranBs/pío nfarEia/FfrJpPíolnÍarEra&acao=AEü poAbo= danilhaorcaÍÍpntaria&píeiÊ62497

0,11

o13

lr r,zs



27t11t13
'-(1tt

' ,l1.32'Torneira

de bóia p/caixa d'agua
empvcd=3/4'"'

11.33 Tubo B/C
rbido soldável- 20 rrm

' 11.34 Tubo B/C
rbho soldável - 25 rrm

'' 11.35 Tubo F/C
rEido soldável - 32 nm

' 1 '1.36 Tubo F,/C
rigido soldável - 40 nm

11.37 Tubo Fr'C
rbido soldável- 50 nm

11.41 Vaso
sanitario s onado, para
válvuh de descarga,
em louca branca. com
acessórios, inclusÍve
assenlo plástrco, anel
de vedação, tubo Pr'C
de ligação

E 12 NSTALAÇoES
SANÍTÁRAS

12.'1 Bucha de
reduçáo longa 50 r.rn .
40 nm

' 12.2 Caixa de
inspeçâo de esgoto
sifonada (60x60 cm)

12.3 Caixa
sifonada ('100x 100x50
rÍm)

PAR - PrcgÍâ116 Pró lníáncia

Unidade 1.00 5 7,63 0.01

27.00 91,80 0.42

38.00 ua.20 0.03

28.00 315,00 006

14.00 175,00 0,03

36.00 495,00 0.10

6.00 52,50 0,01

2.00 50,00 0,01

2.OO 1700,00 0.33

4.00 1010,68 0.20

5.00 37,50 0,01

4.00 725.00 0,14

6.00 135,00 003

4.00 125,00 0 02

14.00 188,02 004

1.00 1401 ,00 027

lst,ez

l:

l:

1C

9[]

M

M

M

M

' 1'1.39 Uniáo
soldável- 50 nm !zs,oo

'11.38 União
soldável- 20 nm ls

11.40 Vaso
sanitario para
def icientes Íbicos para

válvula de descarga,
em louca branca com
acessórios, inclusive
assento, coni!nto de
fxação, anelde
vedaçáo, tubo F/C de
ligação

lsso,oo

lrz,sc

Ir:,zs

75

lzsz,at

lt,so

lr r,zs

lrar,zs

Unidade

Undade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

12.4 C.axa
sifonada (150x150x50
nm)

'' 12.5 Orrva 90P

curta - 40 nm

lzz.sc

P r,zs

lr;,+:

lr+or,oo

'12.6 Fossa
séptica, em concreto
arnEdo, (d 2,50 x h
12,00)

Undade 3.00 29,79
12.7 Joelho 45o -

40 nm ls, s:

sinEc ÍÍEc.gol/.tÍl@/pár.php?nDdlo= pírírcl@/píog ranE§/prcinÍarciaipp!pPÍolnÍarrcra&acao=A&tpoAba= dan lhaorcanEntaíra&píerd=62497

0,01

1i13
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' '12.9 Joêlho 90o -

100 Írm lz r,se

' í2.8 Joelho 45o

-50 nm

12.21 "Vátuu|E
para lavatório e tanque
1-',"

E 13 DRB.IAGE\4
FLWTAL

PAR - PÍograrrB Pró lnÍância

Undade

Unidade

6.00 70.80 0,01

7.00 153,16 0,03

10.00 112.50 0.02

5.00 153,85 0,03

6.00 120,00 0.02

8.00 1'13,36 o,a2

9.00 393,75 0,08

1.00 2000,00 039

1.00 15.00 0.00

3.00 33 39 0.01

35.00 674,80 0,13

20.00 213.60 0.04

17.00 226.27 0.04

9.00 168,75 0,03

72.OO U50,24 0.68

20.00 675.00 0.13

4.00 400.00 0.08

4.00 315,00 0,06

12.10 "Joelho 90o

c/ anel p/ esgoto
secundário 40 nm -
1.1/2"*

'12.11 Junção
s inples 1 00 nm - 1 00
ITll]

' 12.12 Junção
sirÍples 100 rm - 50
mm

12.13 Junção
sirÍples 50 nm - 50 nm

'12.14 "SiÍão de

copo para pia e
lavatório 1'' - 1.1/2"""

' 12.15 SuÍridouro
em atuenaria (d 2,30 x
h 6,00)

' 12.18 Tubo rígido

c/ ponta lisa 100 Írm

'12.19 Tubo r(lido
c/ ponta lisa 40 rÍÍn

' 12,20 Tubo rígido

c/ ponta lisa 50 rÍm

' 12.16 Tê sanitário
100 nm - 50 rÍm lr s, oo

12.'17 Tubo F/C
ponta e bolsa c/ viroh -

50 nm

l: r,zs

lso,tt

lzo,oo

It+,t t

l+t,t s

lzooo,oo

11,S0

lr i, r:

19,2 8

Iro,es

lL:,: r

lra,zs

lat ,e z

l::, zs

!roo,oo

lus,us

lrzs,zs

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

M

M

M

' 13.1 Calha em
chapa de aço
galvanizado n" 24

' 13.2 Íubo de
queda - água pluvEl
DÀE'|50 nm

' 13.3 Joelho tr/C
90" d=150 ÍIm-
tubulação pluvial

-' 13.4'Ralo
hemsférico tipo
""abacaxi"' com tela de
aço com Íunil de sa6a
cônico"

13.5 Canalela de
concreto c/ tarÍpa
renDvivel em chapa de
aço (0,25 x 0,25 x

Unidade

M

M

M

72.00 9270.00M

s iÍrEc-rÍEc.g ov.ú/paÍlFÍ.php?nEdlo= princi pdlpíog ranBs/píd nÍancidpoÊJpProlníarcra&&rc=A&li poAba= danil haorcáÍErltêria&prdd: 62497

1.82
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0,25m)

PAR - Prog raÍê Pró lnfárEia

Unídade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

M

M

M

5.00 108.85

5.00 66.40 0,01

4.00 57 ,20 0,01

1.00 0.00

'16.00 92,16 0.02

7.00 49,07 0 01

190.00 543,40 011

820.00 3370,20 0,66

14.00 132,58 0,03

41.00 871.25

E 14 NSTAI.ÁÇÕE
E-ETRNAS 1271220

.' 
14.1 "Condulete

em alumhp tipo T de
3/4"'. inclusive
acessór os"

lzt,tt

' 14.2 "Condulete

em alumhro trpo L de
3/4"", inclusNe
acessórios"

lr:,zs

lzr,tt

ls,t a

lz, o r

lz,se

b

14,10

1t

ls,+t

lzr,zs

'' 14.3 "Condulete

em alumhio tipo TA de
3/4", inclusive
acessóÍios"

14.4 "Condulete

em alumhp tipo XA de
3/4"", inclusÍve
acessórigs"

" 14.5 "caúa de
F/C 4x2"", inclusive
espelho"

- 
14.6 "Caixa P/C

octogonal4x4"""

' 14.7 Condutor de
cobre unipohr. isolação
em tr/CrooC, caÍrEdâ
de proteçào em tr/C,
não píopagador de
chanÊs, chsse de
tensáo 750V,
encordoanEnto classe
5 f lexivel, com seção
2,5 ÍYIt

'" 14.8 Condutor de
cobre unipolar, isohção
em Pr'C70oC, canEda
de pÍoteçáo em ã/C,
não propagador de
chaíÍES, classe de
tensão 750V.
encordoarÍEnto chsse
5, Ílexivel, com seção 4

nÍn'?

' 14.9 Condutor de
cobre unipobr, isolaçáo
em F/CZooC, caÍrEda
de proteção em Py'C,

náo propagador de
chanEs, classe de
tensáo 750V.

encordoanEnto chsse
5, ílexível, com seção
16 nÍÍf

' 14.10 Condutor
de cobre unipolar,
isolaçáo em F/O90"C,
caÍrEda de proteção

em F/C, não
pÍopagador de chanEs,
classe de lensão

M

sinEc.nEc.g ov.ú/parlpar.php?nEddo= prirÕ pd/p.og râÍês/proinÍarEidpoprrfDÍ olnfarE ia&acao=A&lr poAt|a= danrlhaorcânEnlziarye.d=62497

0.17

9i 13
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'1000V. encordoanEnto
classe 5, flexivel com
seção 35 íÍÍÍÍ

' 14.11 ToÍEda 2p
+ t de erÍbutir, 10 A,
corÍpleta

' ' '14.12 ÍoÍELda 2p
+ I para piso, '10 A,
conpleta

' 14.í3 hlerruptor
1 tech sinples

> 14.14 DsJUntor
ternpnEgnetico
rÍpnopohr 10 A,
padrão DIN (linha

branca)

'14.'15 Usjuntoí
ternpÍEgnetbo
binopolar 20 A, padrão

DtJ(linha branca)

'14.16 Dsjuntoí
te rÍrDÍrBgnetico
binopolar 25 A, padráo
DI,l (linha branca)

'14.17 Dsjuntoí
terÍDnragnetico
triopolar '150 A, padráo

DN (linha branca)

' 14.18 Dsjuntor
teÍrÍDnEgnetico
triopohr 175 A, pâdrão
DlJ(linha branca)

' 14.21 Quadro de
dstribuição de eíbutir,
com baÍraÍTEnto, em
chapa de aço, para 1

dbjuntor unipolar + 5
bipolares + 2 tripolares,
padrão europeu (linha

bÍanca), exclusive
disjuntores

' l4.22 "Eetroduto
de pvc r'gido roscável,
1"". inclusive curvas'

'14.19 Dsoositivo
resilual díeÍencial - on lss,a;
1254 h 30 írA

PAR - ProgranE Pró lníârEia

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Undade

2.AO 27,44 0,01

1.00 51,25 0.01

7.00 80,29 o.a2

5.00 50,55 0.01

5.00 281.25 0,06

8.00 450 00 0,09

2.OO 437.20 0.09

'1 .00 694,62 014

'1.00 99,87 0,02

'1.00 333,62 007

1.00 300,00 0.06

0,07

tr:,sz

ls r,zs

Itt,at

lro, r r

lse, u s

lso,zs

lzre,oo

losa,az

!oo,oo

lr s,as

' 14.20 Quadro de
dbkrbuição de erÍbutir,
com barranEnto, em
chapa de aÇ0, para 4
dbjuntores unipolares + li33 52

I bipolares + 1 tr polar
+ 1 DR padÍão europeu
(linha branca),
exclusive disjuntores

14.23 "Eletroduto

de pvc rígiio roscável, 16, i 8

3/4"', inclusive curvas"

M

M

22.00 340,56

32.00 204j6

sinEc.ÍrEc.g or'.h/pdlpar.php?nDd/ o= píincipd/píogranEs/prcinÍêncidpoprpPÍolnÍarÉia&acao=A&tipoAts=çian lhaorcaÍrEntãiâ&píeiê62497

004
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i,,t

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

22.00 459.14 0.09

86.00 't953,92 0.38

17.OO 405.45 0,08

34.00 1356,94 o.27

6.00 577,92 0,11

1.00 70,47 0 01

15.00 1687,50 0,33

5.00 131,25 003

'12.00 150,00 003

24.00 91A,24 018

5.00 153,00 003

18.00 192,24 0,04

5.00 46,10

'' 14.24 "Eetroduto
de pvc Íigido roscável,
1.1/2"-, anclusive

curvas'

14.28 LurÍinária
calha sobrepor
p/larÍp.fluorescenle
2x40w, conpleta,
incl.reator eletronrco e

hrÍpadas

' 14.29 LuíÍinária
calha sobrepor
p/lanp.Íluorescente
1x40w conpleta,
rncl.reator eletronrco e

híÍpadas

' 14.30 Luninária
blindada p/ alta
pressáo, linha industrial
projetor herrÉtrco para
láÍpada de luz rÍÉta dê
500 W, com proteçâo
da lánpada

E 15 SISTE\,,IA DE

PROTEÇAO CONTRA
DESCARGAS
AIIVOSFEF,CAS
(SFDA)

> 15.1 Caixa de
inspeção 30x30x40 cm
com tarÍpa de ÍeÍro
Íundido

luo,sz

'14.25 "Eletroduto

de ferÍo galvanizado d= 17r 7,
3/4"' - inclusive
braçadeiras'

14.26 "Eletroduto

de ferro gafuanrzado d= 1., ".'1"" - rnclusive
braçadeiías"

)'14.27'Ebtroduto

de íerro gatuanizado d= h9 91
1.1/2"" - inclusNe
braçadeiras"

M

M

ls o,: z

lto,'tt

liru,so

lze ,zs

l:o,eo

b,,,

' 15.2 "Conector de
bronze paÍa haste liz,so

cobre nu 35 nÍrf
'- 15.3 Cordoalha de

l:a, z e

' 15.4 'Fbste tipo

Coopperw eh 5/8'" -

3ín"

ÍTm

' 15.6 Terrrinal de
pÍessão tjpo prensa
com 4 paraÍusos

E 16 sR/Ços
D / ERSOS

15.5 Tubo F/C40 
tto,6e

siÍrEc.rÍEc.gor.b/parlpaÍ.php?nEdlo= píir'cipd/píog raÍrês/píoíÍÍarÉidpoÊrpProlnfarEra&rce=A&tjpoA,ta= daÍrlhaorcaÍrEntâr a&prdd=62497

0,01
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Unidade

i,,l

Unidade

Unidade

NA

147.00 20580.00 4.04

4.00 1520,00 0,30

4.80 983.18 0.19

4.80 907,68 0,18

2.00 725.00 014

8.00 2280.00 0.45

4.50 1125,00 0.22

1.00 3000,00 0,59

1.00 2243.65 044

1.00 520.63 0,'10

2.90 197.92 004

lr+o,oo

l.:so,oc

lzoa,s:

lrss,ro

!oe,zs

16.1 "Alantrado
com tela de aranE
galvanizado fio 12

bw g, rÍElha 2"',
revestido em pvc,
fixada comtubos de
ferro gafuanizado 2"""

' 16.2 'turtão em
tubo de ferro
galvanizado 2'" e tela
de arane gatuanizado
Íio 12 bwg, nElha 2"",
revestido em pvc,
inclusive dobradiças e
fechadura'

' 16.3 Bancada em
granito cinza andorinha
para lavatório com
testetas - espessura
2crn largura 50 cm,

conforrÍE prgjeto

' '16.4 Banco de
concreto arnEdo polido

(l=0,45m) sem aÍestas,
conforrÍE projeto

'' 16.5 "Barra de
apoio para def iciente
em ferro galvanizado
de 11/2'". I = 140cm
(lavatório). inclusrye
paraÍusos de fuaÇão e
pintura'

'" 16.6 "Barra de

apoio para deíiciente
em ferro gafuanizado
de 11/2'". l= 80cm
(bacia sanitária e
nictóíio), inclusive
paraíusos de füaçáo e
prntura'

.' 
16.7 Espelho

plano 4nm

' 16.8 Estrutura
nEtálica c/ tabelas de
basquete

nn

l:e:. so

lzss.co

lzzaz,ss

!szo, o:

!zso,oo

l: o o o,oo

ll2

q

16.9 Estrutura
lrEtálica de traves de
futsal

cj

q

i,,!

' 16.10 Eslrutura
nEtálica p/ rede de
voley

' 16.11 Soleira em
granito cinza
andorinha, I = 15 crn e
=2cm

16.12 LiÍrpeza
geral

TOTAL

lz,oo 1774,81

509972,39

861.56

FechaÍ

s rnEc.rÍEc.g qv.br/pdlFr.php?ÍrEdl o= pri ncipd/pÍog rarrEs/píd nÍancidpopupPíolnÍarÉia&acaeAEt poAba= pl anrlhaorcareotaria&píeid= 62497

0,35

í00
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PAR - Progíarna PÍó lnfárEia
i i07?

siíec. nEc.g o/.bÍ/pêÍlpar.php?nDdl o= píircrpd/tr og íanês/prcÍnfancia/@upProlnfarEia&eao=A&tipo,,úq=dan lhaorcanÊnLxia&VdÉ62491 1:l/13
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ART 07201200535ó0 - l*i 6.496t 1977 e Res. l02512009
-org

httpl I l8'7 .32.5 .l6A aÍl 02 5/ funcoes./ Íorm_impress ao. php?N UM E R.

ART Obra ou servlço
0720120053560

RNP:í20,t109706
Ree'srÍo. 02674/D.MT

w *t':ff:,':s:T"";x"i#â'àl;"#T,#- 
C REA-D F

Conselho Regional de Engenharia e Agrommia do Distrito Fêderat
1 Responsá!€l Tácnto

RUOYBERT AARROS VON EYE

ÍúJo profiÊsiooâr Engooheiro Civil

conuarante: FNOE , FUNDO NACTONAL 0E OESENVOLVTMENTO OA EOUCAçÀO - MtNt cpFlcNpJ:00.378_257IOOO1.a1

SBS OUADRA 02 BLOCO F
EDIFICIO FNOE tüimerc 02 8aiÍro SBS cEp:7AO7Gg29

Cldadê BRASILA UF. DF Complemento:

E-ttar. CGEST_EQUIPE@FNOÉ.GOVBR rone: (61)2022-503

cooúâlo' cêtebrado om: 01 /03/201 2 \êloí oúá,/Servço Rs. 0,0 1

vnorlâde áÂST Trpo d€ contrâbnlo: Pêssoa Juridica de Oireito Púbtico

,\§lo il§üucbnâr. Óí9ão Público

Dâ(bs dâ Obrá/SeMço

SBS OUADRA 02 ELOCO F

EDIFCIO FNDE NÚMêíO' UI

ckj3dô: BRASILIA UFi OF

oâlâ de hlcio: 03/092012 Previsáo ÉÍmiro: 30/102012

Finaliiadê: ESCOlar

PÍop.iol*io: FUNOO NACIONAL OE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

E,r,!âi. CGEST_EOUIPE@FNDE.GOV BR

7 EnriÍâde de ch3se

ABENC.DF

OualqueÍ c@flno ou litiglo orighado do píês6nrê conúato. bem corno sE intêryelaçáo ou execoção, seÍá.esolvido po.
abrúâgem, de acodo com a Laj no 9.3'l)7, d€ 23 dâ sêtsmbro de 1996, nos teímo§ do rêsp€.lilo íegulamênto de
úDrtíagÉín que, e{íâssüíenle âs pâíles (bdaÍam .oncoí(bí

Bano: SBS

CooÍdenâdás GeooíáÍlcâs,

CodA€/Ob.a ÊJUE-

cPFTNPJ. 00.378.257l000',.81

rone (61) 20225034

cEP:70070-929

d€2do bro c!€ 2004

Roalizâç5o Quantidado Untdâdê

Píq€lo hslahção elóúba de baüa ensáo 980,4000 m€vos quadrados

PrtÉtô EslruluÍa Côncrelo Armâdo s80,4000 ín€uos quadÍados

PíoFtD hstalaçjo hdrêúi:â 980,4000 meúos quadEdos

Prcjeio hstalsçào sânúíÍiâ 980.4000 meúos quadrados

Ápós e cúrclusáo das alividades técnicas o pÍofrssional doveá procedet a baixa desta ART

Ac$3ilidade Náo oêclaro que âs r€grês ê â.essül'dade. píêvBlas ías noÍmas têcnrcâs da AB|{I e no oêcrêlo
nào s. âCbam & úvíâdes pÍoÍ6sioiai! acÍnâ rdâcbnâdâs

Proiêto de instalaçôês de uma quadra poliesportiva com vestiário â sêr execulada em váíias loc!lidedes. ObservaÉor eslr!tura
exceto fundaçó€s.

6 0êclâÍâç,6ê.

DecLío lerem veÍdadêiÍas as 
'nÍoímaçó$ 

a.'Ína

RUO ÉRT ROS \'ON É

FNOE. FUNO
ÍvtrJl- cPF

e*..J,- 2J* a.*lLo, ply

- A ART é váda scrnente quândo qulada, m.danle sPres6ntaçáo do
cômprovánto clê pÊgamonlo ou co.rfêrêncÉ no súe dl Crêa.
- Â álneítciradê d€sL documenlo podo !€í vêÍifi.adá nô silê ou

- A guada da uâ assina(la da Á8f será dê Íêsponsauli.lad€ do píofissiffal
€ d,o conúalânte co.n o otliêü\/o <rê doêumentar o üncüo canúalual

Oâtá

27: 710144

oE DESEITVOLMT€NTO DÂ EOUCÁç
^o--E1 wÉ/.crc.dl úg.bí in,omaÊâo@cíeadr o,g.br

Íd:(61) 3961-28@ Fzx. l6t') 323-4É19
l'r'CREÂ'DFJ:00

.Â: O9l1or2n12

ldel

Pago: R!40,00 l.lo6soNúmeroEâDG 011:0{5072

l0lt012012 l0:36



'i. n20

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Registro dc Respons.bllldada Té.nlc5 - RRT

- 

1. a.spoÉáv.l Íacrúco

Páglna 1/1

RRT SIMPLES
No ooooooo650434

INICIAL
CO-AUTOR . RRT PRINCIPAL

ll!ililrl!ruuruilfl ilr[lililtlJ

C€lebr.do en 0Er'0201 0

R€gisúo Nâdonal: 6776+9 ROORIGO DA SILVA LOBO

Tllukr do Pronssond: AÍquitoto. Uôanista

DedaÍâÉo: O€clâlo qu6 êEtou ormpÍindo 6s Í€gras d6 acossibdldad6 prsvistas nâs normâs técnlcâs d. ÂENÍ, na l€gÉláção ôspêclÍcâ € no de6.€to n
5296t20Oí.

- 

2. D.dos.lo Conliâto

CNPJr 00.378.25710001{ !

Co.rlíalo: 09201 0

valol: R$ 1,m

Dara d€ lnldo: '10/10/2012

- 

3. oados d. Oür.rs.ívkp
OUADRÂ SBS OUAORA2

Ba,ro: ,\SÁ SUL

UÉ:DF

Coord€nadas G€ográfi.as: 0 0

Conlístanto: Fundo Naclorlal de Dssênvolvimenro da Educaç3o

Tipo do Côntràlântsr P€ssoa ju.ldká dô dríono público

Povi!áo d6 lómino: 10/04f2013

Complomân{o: blo.o , I 10 andÊr

CÉP: 70070929 cldâdê: EFI,ASlLlÂ

- 

{. AtrvidâC. Tócnlcâ

^!ü4.Lr 
1-1-2- Proi.toúquiic{ô.r@
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ART No. 1504618a2300015
Anotação de Responsabilidôde Técníca - ART
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CREA.CE ART ELETRôrurca
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Ânotação de Responsabílidade Técnica - ART

Dados do Contratado

i4{95,17120
mc do Píoírss()ndl

ALOENIO OA SLVÂ VIEIRÂ

ltülo(s) co Prcfisslo.al
Erscnhero Cs,:. TccnÉo cn Edri€acoes

11 Aütc / Rc ê.ó.ro FÉrar ràção

êrne dà Erno.csa Co.iratàala

iE.ceíeço dà Obra ou Seryço
o:vERsas LocArtoÂoEs DIvERsos - FoRÍÂ!-!zÂlcE

ró dà ART àrtÉpáçeo
ln/j'vd!êl

Oados da ContÍatante

Dados da Obra ou Servi o

Dados do Contrato

Fí / Cil>i
7 28080 3aC0 r9ó

EP

0710001 85)3r0157e5

tlPl

PF / CN?)
7280803000r9ê

:r,Carcçc aà a-rilr,lt.)lt(
ávÊN!DÂGODOFREDO MACIEL, 3000 ti^a,lÊOrlcÂ FORÍÁLEZ^ICE

EP
47r000t

l4-tlctr: q.Jàd-êdr

85)3r015736

Vêlo. dà Cb-à o.J 5c."40
R5 I

PreJlsão h<É
4/ r l./20r 0

Pre!Éêc ae I erÍ:rr.t
i 5/ I l/1010

Classifica ão da ÂRT
,00

ntú€de

I our,os

5C041596i

,EÀ-o€paRiÂr4Firio DE EDIflaaçôÊs E RoDovIÁs
ioÍc Cê Ccnr.ãtàôre

one do P'crr,etéFo
ER. D€PÂRTAI4EiIÍO OE EDiTICÂ OES E RCDOVI,qS

o. ÂRI substltuõa

N;rei (
I'Atuação

!

Pe0.'í

Clêssf(â a

LUVtÂ!S
{ T7.REDÊ OE AGUAS

t"',

S PRO)ETOS DÉ INSÍAI-r.ÇÂOS OE Á6UÁS PiUVÉS OE l]HA

t!5ê aês('ir. <c rerr rrb, sc o profÉssj.alI're. a êtí:iu4ãc aorresooníe.(c, e se o5 dêÕos irveíeri Qus.rrdêdes cqurvéie.tcs às aea.i'ê.:
atà ae et|.à píofEso n3le cí,nc íc Fà'sdede lócoióqEa a.i o 299 ú.! Cóado Penal B.asrei'o-"

Ác..naçô€r C c.n 9 h rr. e n(àre s
EFEREIJIE ÁC
8C.40mr x r

C

x,, r r.r.! \.r.1(

QI,]AORÂ 90UESPORÍTVA PAD úo, ol, urlA ÂqaÂ ccStRT: :,j

.r I

l

dà.o àtGnd'mênto às r.9Íàs de -clssibilidàde previstas n.s normas téanicâ5 dã âcêssibili.làde dà Â8NT, nà l.gislàÉo espedÍicã
o Oêdeto no.5.296 dê 2 dê dercÍDbro dc 2oo4

'I

À

\
FOBTÂLEZÁ-ICE

)9/11/?0r0
Varlunrafl $iüa Vleira

iãn a r 6ialt?íffiiã'ffi-D--- aSSinêtür3 CO ccntrôiânte

t:s!e aôc!ílte.i9 ài\otà p€.3ele o Cíca-CÊ, Êe.a cs eÍctcs leqars, o:crtí3to escr(r cu ve.!ar reàh:êÕ5 enlre ês Da(es. (Lc, ÉecÉ'z

ó n9
Importante

!-Êc.atr...r.rlrrà^Rrcrlc"r.rJrclpu:rsêà,ríJd!dorr.íÉ(.ir^;ldc14.d4§?.tlscrrá,í.àioíj,,^ir,.la(onst;rlcl:cn\r.udldl^Pr
ricÍ!iôs.L!55í,.rc.sr,.v4,\rL)i..pô.lcdd5.11íD.rçópsdolroí6§a.dr,\,\|i\olenrvJldàd€nrràrccqÚlrndi
Lrree.:n.,[1i:] nao.íÍ (c ,rir ..ônrrclo r.r jlqÍ,,-)ii,-.!.i ia.:rii r.vólJn!ã...rr.tincdl]'.crÍ1ào Á,r B'dJReq :10//6q dc (loÀFf,r

no Pcrtaldo crcn c- a àti:eftr.úà.e ij!stê 
^nl 

(v.!rt\.(.e,xe c:c.f'!
Ert- ,." ÂRT

int r r,soEÉ GE.CE Si"dtêlo rlcs cn9erher.os n3 cstàac ca (etÍr

"\:j
i.icl 6li,r.l



fi23

CREA-CE ART ELETRONICA
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CREA.CE ART ELETRônrca
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MinistéÍio dâ Educaçáo
Fundo Nacionâlde Desenvolvimento dâ Educâção - FNDE

Coordenação Gêrâl dê lnlrâêstÍutural Educacronal - CGEST FME

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PADRÃO PARA OUADRA POLIESPORTIVA
coM vESflÁRtos - (980,40 m2)

FUNDO NAcIoNAL DE DESENVoLvIIVENTo DA EOUCAÇÃo - FNDE
SBS, O.2, Bloco F Êdiíicro FNDE, 70.070-929, 8íasíra, DF

TeleÍone: (61) 2022-4350 - srte. www.Índe.gov.br
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1. CONSTDERAÇoES rNrCrArS

Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada nas escolas
municipais e estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do Fundo
Nacronal de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

O reÍerido projeto apresenta uma área total de 980,40 m2 de área coberta, para
adoção em lerrenos de 44x32 metros quadrados.

Este memorial lem por objetivo descrever e especificar de Íorma clara a
construção da eslrutura metálica, cobertura e demais instalações, de Íorma a
complemenlar as informações contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser
comprovadamente de boa qualidade e satisÍazer Íigorosamente as
especiíicaçôes constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os
serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de
boa técnica, devendo arnda satisÍazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2. SERV|ÇOS PRELTMTNARES

Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conÍorme modelo
disponibilizado pelo Governo Federal.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as colas de
nÍveis e condiÇões previstas em projeto para execução da obra.

4. FUNDAÇAO E PTLARES

Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de
material orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com
5,0 cm de espessura, com traço 1 :4:8.

A fundação dos pilares será do tipo direto em blocos de concreto armado,
conÍorme dimensões em projeto. Dependendo da resistência do solo (esta
deverá ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver a necessidade
de se execular brocas, com armação longitudinal de aço CA-50 com diâmetro
de I mm e estribos de diâmetro 5,0 mm a cada 20 cm.

Todos os blocos de Íundação serão interligados por uma viga baldrame com
seÇão transveÍsal de dimensÕes constantes em planta.
Nos blocos, pilares e viga baldrame seráo utilizados concreto com Íck de 25
MPa e aÇo CA50 nos diâmetros conÍorme disposição em projelo estrutural.

FUNOO NÂC]ONAL DE DESENVOLV]MENTO DA EDUCAÇAO FNDE
SBS, O.2, Eloco F Ed íicio FNDE, 70.070,929, 8.asilia, OF

TeleÍone: (61 ) 2022-a350 - srte: wwtr.Índe.gov.br
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5. ESTRUTURA METÁLICA E COBEHTURA

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos
utilizados deverão ser do tipo aço estrulural ASTIV A-36, em conÍormidade com
as indicações no projeto. Seguem abaixo os perÍis utilizados:

Todos os perÍis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anti-
corrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento na cor amarela.

Todos os pilares serão de concreto com fck de 25 MPa, e pintura sobre a
superÍície de concreto na cor amarela, conÍorme projeto arquitetônico.

A cobertura será em Íorma de arco conÍorme proleto, com a utilização de telhas
de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, na coberlura e nos
fechamentos laterais. As cores da estrutura deverão seguir as especiÍicações
constantes no projeto arquiletônico, sendo utilizada a cor amarela, conÍorme
Íigura 1.

Figura l: cor amarela para pintura sobÍe concrelo e esÍutuÍa de aço

6. PISOS

Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granilina (areia e
pedriscos mislos) com 17 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1,50
m, com junta plástica na cor cinza e demarcação e pintura à base de resina
acrílica nas cores branca, laranja e azul.

7. PAREDES E REVESTIMENTOS

Para o fechamento de paredes das cabeceiras da quadra, sêráo usados tijolos
de barro especial, bem cozidos, leves duros e sonoros, com 08 (oito) furos,
com dimensões de 9x19x1gcm, que serão reveslidas de ambos os lados e
localizadas segundo a especiÍicação no proielo de Arquitetura.

Para o Íechamento em elemento vazado em ctmento de 20 x 20 cm,
acabamenlo em duas demãos de pintura látex acrílica, localizados segundo a
especificação no projeto de Arquitetura.

8. AROUIBANCADAS

Estrutura de alvenaria de tijolo maciço sob placas pré-moldadas de concreto
armada para os assentos, com inclinação de 0,5 %.

3FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EOUCAÇÀO FNDE
SBS, O 2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF

Teleíone: (61) 2022 4350 - site:www Índe gov bí



_ 02€

Os espelhos das arquibancadas serão em alvenaria de bloco cerámico com
reveslimento em uma face e pintura látex acrílica.

9. EOUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removÍvel conÍorme detalhe de
Arquitetura.
Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de Íibra de
vidro, protetoÍes dos postes e cadeira para juiz.
Futebol de Salão e Handebol: trave oÍicial móvel e rede.
Veriticar detalhes no projeto de arquiletura, de tubos chumbados no piso para
receber estes equipamentos.

1 O. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A tiação será
de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através
de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e
a ligação das lâmpadas será através dos próprios disjuntores.

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.

A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir seguranÇa e
alinhamento.

Os qualro pilares de canto serâo aterrados, com hasles tipo CooppeMeld 5/8"
de 3,00 m de comprimenlo,

1 l.VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS

Na área interna deverá ser utilizado piso de cerâmico (33X33cm) na cor
branca, Pl- 5.

As paredes serão reveslidas internamente com cerâmrca 20x20 cm na cor
branca, Pl-3.

As paredes externas serão revestidas com cerâmica 10x'10 cm nas cores
deÍinidas em projeto.

12.SERVtÇOS DTVERSOS

Durante a obra deverá ser Íeito periodicamente remoção de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local.

Ao Íinal da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer
detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos
da quadra.

FUNDO NACIoNAL DE DESENvolvIMENTo oA EDUcAÇÃo FNDE
SBS, O.2, Bloco F. Ediíicio FNDE.70 070.929,8íasíha, OF

Teleíone: (61) 2022.4350 - sile: wwB.Índe.gov.br
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MNtsrÉRro oA EoucAçÁo
FUNDo NAcToNAL oE oEsENvoLvtMÉNTo DA EoucAçÃo

TERMO DE COMPROMISSO
PAC20591rU20'13

A Prefeitura Municipal de NOVA SANTA aÁneAne1eRl, com
sede na Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes/CENTRO,
inscrita no CNPJ/MF sob o n' 9556í080000160, representada
pelo(a) prefeito(a) CLAUDEMIR VALERIO, brasileiro(a),
portador(a) da carteira de identidade n' 4.039.382-0 e dq CPF
n" 56369140910, residente e domiciliado(a) no estado de
Paraná, considerando o que dispõe a Lei n" 11.578, de 26 de
novembro de 2OO7 , .compromete.se a executar as açÕes
relativas à Quadras, no âmbito do PAC 2, de acordo com as
especificaçÕes do(s) projeto(s) fornecido(s) ou aprovado(s) pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçáo - FNDE e
em conformidade com os requisitos da lei supramencionada e
demais condicionantes, a seguir descritas:

l- Executar todas as atividades inerentes à construção de
uma ) quadra(s) esportiva(s) escola(es) coberta(s), situada
em:

1) 62497 - PAC 2 - Construçáo de Quadra Escolar
Cobêrta 001/2013
Rua walfredo Bittencourt de Moraes
Ouadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.972,39

.n4E

1(
(s)

ll - Executar os recursos financeiros recebidos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educaçáo no âmbito do PAC 2
em' estiito acordo com os p rojetos executivos fornecidos ou
aprovados pelo FNDEMEC (desenhos técnicos, memorials
descritivos e especificações), observando os critérios de
qualidade técnica que ' atendam as determinações da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como
os prazos e os custos preústos;

lll - Utilizar os recursos Íinanceiros transÍeridos pelo FNDE/MEC
exclusivamente no cumprimento do objeto pactuado;
responsabilizando.se para que a movimentação dos rêcursos
ocorra somente para o pagamento das despesas previstas
neste Termo de Compromisso ou para aplicaçáo financeira,
devendo a moümentação realizar-se, exclusivamente, mediante
cheque nominativo ao credor ou ordem bancária, Transferência

lde6 t2llt20t3 t4
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Eletrônica de Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de
saque autorizada pelo Banco Central do Brasil em que fique
identificada a destinaçáo e, no caso de pagamento, o credor;

[V - Nomear proÍissional devidamente habilitado, da área de
engenharia civil ou arquitetura, para exercer as funçÕes de
fiscalização da(s) obra(s), com emissão da respectiva Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

V - Responsabilizar-se, com recursos próprios, por obras e
serviços de terraplenagem e contençÕes, infraestrutura de redes
(água potável, êsgotamento sanitário, energia elétrica e
telefonia), bem como por todos os serviços necessários à
implantação do(s) empreendimento(s) no(s) terreno(s)
tecnicamente aprovado(s), uma vez que os valores a serem
repassados pelo FNDE/MEC referem-se exclusivamente aos
serviços de engenharia constantes nas planilhas orçamentárias
do(s) projeto(s) pactuado(s) e aprovado(s);

Vl - Garantir, com recursos próprios, a conclusáo da(s) obra(s)
acima pactuada(s) e sua entrega à populaçáo, no caso de os
valores transferidos se revelarem insuficientes para cobrir todas
as despesas relativas à implantação;

Vll - lndicar agência do Banco do Brasil S/A onde deverão ser
depositados os recursos referentes à construçáo da(s) obra(s)
pactuada(s) neste Termo de Compromisso, visando à abertura
de conta corrente específica pelo FNDE/MEC, a qual estará
isenta do pagamento de taps e tarifas bancárias, em
conformidade com o Acordo de Cooperação Mútua celebrado
com o FNDE, disponivel no sÍtio: www.fnde.govbr;

Vlll - Providenciar a regularização da referida conta corrente na

- -., .agência indicada, procedendo à entrega e à chancela dos
documentos necessários à sua movimentação, de acordo com
as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a
condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os
saldos e extratos da referida conta, inclusive os das aplicações
financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento,
bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos
estipulados na Resolução CD/FNDE No 69/201'1, de que este
Termo de Compromisso constitui anexo;

lX - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das
transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a
garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu
favor.

- c'49
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X - Aplicar os recursos recebidos, enquanto nâo forem utilizados
em sua Íinalidade, obrigatoriamente em caderneta de
poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a
previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou
aplicá-los em fundo de aplicaçáo financeira de curto prazo ou
operação de mercado aberto lastreada em tltulos da dívida
pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.
Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira
vinculada à mesma conta corrente na qual os recursos
Íinanceiros foram cred itados pelo F NDE/MEC, incl usive' q uando
se iratar de caderneta de poupança, cuja aplicaçáo poderá se
dar mediante ünculação do correspondente número de
operaçâo à conta já existente.

Xl - Destinar os rendimentos das aplicaçôes financeiras
exclusivamente às açÕes do presente Termo de Compromisso,
incluindo-os nas mesúas condiçÕes de prestaçáo de contas
exigidas para os recursos transferidos, devendo tais
rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da
conta corrente especifica;

Xll - Realizar licitações para as contratações necessárias à
execução da(s) obra(s) acima pactuadas, obedecendo à Lei n"
8.666, de 21 de junho de 1993, e observar que os preços
unitários de materiais e seÍviços utilizados não sejam superiores
à mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e lndices da Construçáo Civil - SlNAPl,
mantido pela Caixa Econômica Federal. Em condiçÕes
especiais, devidamente justificadas em Relatório Técnico
circunstanciado, aprovado pela Diretoria de Programas e
Projetos Educacionais (DIRPE/FNDE), exclusivamente para
itens nâo disponíveis no SINAPI poderão ser praticados preços
específicos, sem prejuízo da avaliaçâo dos órgãos de controle
internos e externos;

Xlll - Cientificar mensalmente o FNDE/MEC sobre a aplicação
dos recursos e a consecução do objeto conforme o previsto, por
meio do preenchimento dos dados e informaçóes sobre a(s)
obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC
(Sistema lntegrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educaiao), no endereço eletrônico
http://simec.mec.gov.br, utilizando para tanto a senha do Plano
de AçÕes Articuladas (PAR), fornecida pela Secretaria de
Educação Básica (SEB/MEC);

XIV - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participaçáo do
Governo Federal e do FNDE em toda e qualquer ação,
promocional ou não, relacionada com a execuçâo do objeto

- 050
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pactuado acima, obedecendo ao modelo-padráo estabelecido,
bem como apor a marca do Governo Federal em placas,
cartazes, faixas e painéis de identificação da(s) obra(s)
custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa,
obedecêndo ao que está disposto na lnstrução Normativa no 2,
de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de
Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República;

X/ - Manter atualizada a escrituraçáo contábil específica dos
atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso,
para Íins de fiscalizaçáo, de acompanhamento e de avaliação
dos resultados obtidos;

)§/l - Facilitar a supervisão e a fiscalizaçáo do FNDUMEC,
permitindo-lhe efetuar acompanhamento no local e fornecendo,
sempre que solicitado, as informações e os documentos
relacionados com a êxecução do objeto deste lnstrumento,
especialmente no que se refere ao exame da documentação
relativa à licitação e aos contratos;

)O/ll - Permitir o livre acesso de servidores do Sistema de
Controle lnterno do Poder Executivo Federal (Secretaria Federal
de Controle - SFC/MF, Delegacia Federal de Controle - DFC ou
suâ representação no Estado, Secretaria de Controle lnterno -
CISET) e da Auditoiia do FNDE, a qualquer tempo e lugar, a
todos os atos administrativos e aos registros dos fatos
relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado no
Termo de Compromisso (Anexo l), bem como às obras e
serviços a ele referidas, colaborando na obtençáo de dados e
de informações junto à comunidade local sobre os benefÍcios
advindos da implantação do(s) projeto(s), quando em missão de
fiscalização e auditoria;

)0/lll - Apresentar ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s)
legalmente constituÍdo(s) o original ou a cópia autenticada de
todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada
à conta dos recursos transferidos à conta do Programa, a
qualquer tempo e a critério daquela Autarquia Federal;

XIX - Prestar todo e qualquer esclarecimento sobre a execuçâo
física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo
FNDE/MEC, pela SEB/MEC, por órgão do Sistema de Controle
lnterno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da
Uniáo, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com
delegação para esse fim;

: n5I

XX - Incluir no orçamento anual do Município, ou do estado, os
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recursos recebidos para execuçáo do objeto deste Termo de
Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1o, do art. 60, da
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;

XXI - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos
25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências
devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por
força do disposto no aÍl.212 da Constituição Federal;

)üll - Emitir o(s) termo(s) de aceitaçáo definitiva da(s) obra(s),
ao final da execução dos recursos, remetendo cópia autenticada
do(s) mesmo(s) à DIRPE/FNDE para a emissão do(s) termo(s)
de conclusão da(s) obra(s) e consolidação deste Termo de
Compromisso;

XXlll - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no
pruzo e nas condiçÕes estipuladas nos artigos 29 e 30 da
Resolução CD/FNDE No í312011;

XXIV - Manter em seu poder, à disposiçáo do FNDE/MEC, da
SEB/MEC, dos órgáos de controle interno e externo e do
Ministerio Público, os comprovantes das despesas efetuadas à
conta do Programa, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
data da aprovaçáo da prestaçâo de contas anual do FNDE/MEC
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a que se refere o
exercÍcio do repassê dos recursos, a qual será divulgada no
sitio eletrônico www.fnd e.gov. br;

XX/ - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza
trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas
judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do
objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os
ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
lnstrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória,
lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;

XX/l - Adotar todas as medidas necessárias à correta execuçâo
deste Termo de Compromisso.

-052
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Declaro, em complementação, que o município cumpre com as
exigências do art. 169 da Constituição Federal qqe trata dos limites de
despesa com pessoal e, que os recursos próprios de responsabilidade
do Município estão assegurados, confo!:me a Lei Orgânica Municipal,

Brasília/DF, _ de de 

-.

CLAUDEMIR VALERIO
PREFETTO(A) MUNIGIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA/PR

. n53
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CORRE§PO § D ÊHC["á, I NTERI{^A

De: §etor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contahitridade

Assunto: Contrataçáo de emrpresa pere eonstrução de quadra escolar
coberta.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para contratação de empresa para construção de
quadra escolar coberta, atendendo ao Termo de Compromisso
P4C2059L412013, num valor total de RS 5A9.972,39 (quinhentos e nove mitr,
novecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme
solicitação do Sr. Ivan Satihiro Tagami, Engenheiro Civil do Município.

Sendo o qu.e se apresenta para o mornento.

Atenciosamente,

Setor de Licitaçõe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, ffi ,13. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr,gov.br

Nova Santa Bárbara, 28llll2O13.
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DEPA,RTAtr{ENTO DE CONT.A,BII,TDAE}E

COR.R.E}ST}OHDÊffi C[Â, [ffi ?ER,T{IT,

Nova Santa Bárbara, 28lll l2OI3

Em atençáo à correspondência interna
expedida por Vossa Excelência em data de 28llll2013, informamos
a existência de previsáo para recursos orçamentários para
contrataçáo de empresa para construçáo de quadra escolar coberta,
atendendo ao Termo de Compromisso P4C20591412013, num valor
total de RS 5A9.972,39 (quinhentos e nove mil, novecentos e setenta e

dois reais e trinta e nove centavos).

Outrossim, informo que a Dotaçáo
Orçamentária é:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
OO2 - Manutençáo da Secretaria de Educaçáo/Escolas;
L2.361.0230.1008 - Construção e Melhoria de Escolas;
4.4.90.51.00.00 122 - Obras e Instalações; 1671.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

( \l
)

Laurits.r. /rr§ @mpos
Contadora/ CRC 045096 I O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, * 43.3266.8100, I - 86.250-000 -
Nova Santa Bárbara, Paraná - www.nsb.pr.gov.br
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Correspondêneia Interna

De: §etor de Licitação
Para: Departamento .Iurídico

Nova Santa Bárbara, 281 ll l2OL3.

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pelo Ivan Satihiro
Tagami, Engenheiro Civil do Município, solicitando a construção de quadra
escolar coberta, atend.endo ao Termo de Compromisso PAC2059L4|2OL3,
num valor total de RS 509.972,39 (quinhentos e nove mil, novecentos e
setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e informado pela Divisáo de
Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotaçáo:

05 - Secretaria de Educaçáo, Esporte e Cultura;
OO2 - Manutenção da Secretaria de Educaçáo/Escolas;
12.36t.0230.1008 - Construção e Melhoria de Escolas;
4.4.9O.51.00.00 122 - Obras e Instalações; 1671.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que
tenha o parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@rrsb.pr.&ov.br - Nova Santa Barbara - Paraná





.057
PREFEITI.JRA MT,'NICIPAL DE NOVA SANTA EAMMAMN

Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (0a3) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0OOí-60
E-mail: pcnsb@erdê.salq.b{ - Nova Santa Bárbara - Paraná

Oigem: Dep. Jurídico

Destlno: Setor de Licitaçdo

PÁR"ECSI JIBÍpJCO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento

Jurtdico em data d.e 28 d,e Novembro de 2013, uisand.o emissdo d.e parecer sobre o

processo de licitação, referente q Çonstruçdo d.e quadra coberta, atend.end.o ao

Termo de Compromisso PAC205T14-2013; num ualor de R$ 50g.g72,3g

(Quinh.entos e noue mil, nouecentos e setenta e dois reais e trinta e noue centauos),

e a d..espesa serd suportad,a cot,i- reÇ'ursàs da Secretaria de Educaçã.o, Esporte e

Culfira, conÍorme inforrryaçdo prestado, 
?"tA. 

Departamento de Contabilidade do

Município, atendendo ao contldo nõ artigo 14, da Leí n" 8.666/ 93.

Houue, portanta, manifestaçd.o do Departamento de

Contabilidade do Município indicando disponibilidade orçamentdria, estando desta

forma atmprtdo o disposlo ng, arligo 74, da Lei n" 8.666/93, o qual preceitua que:

nemhuma çompra ou seruiço serd feita ou contratada sem a adeEr.ada

caracterizaçdo de seu objeto e indicaçdo dos recursos orçamentdrios para o seu

pag4mento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiuer dado

causq.,

üante do preço mdximo e para mellwr aproueitamento do

procedimento sempre pqra garantir a malor competitiuidade e transparência

possíuel,, a ticitação d.euerd ser feita na modatidade de Toma.da d.e Preço, nos

termos da legislaçdo em wgor, ou seja, determinada em funçao do lirnite constarute

no ant. 23, lnciso II, alínea b, da Lei 8.666/ 93.

"": 

t J" '"" ':'

Por fim, ínforma-se Çlue o tipo de licitaçdo a ser adotado é o

preulsto no arÍ. 45, § 7", Inciso I, da lei retto citada.
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PREFEITU
Av. Walter

IPAL DE NOVA SANTA MÁMBNNN
266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

Bárbara - Paraná

:,

E o parecer,

Noua Santa Bdrbara, 29 de Nouembro de 2013.
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Estado do Paralrá

CORRE§PONDÊNCIA TITTER,NA

De:- Prefelto Mtnnicipal

Fara: - §etor de Licitações

Tendo em vista, as inforn-lações, bem conno,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de TOMADA DE PREÇCI no OLllzAL3, que tem
por objeto a contratàçáo de empresa para construçáo de qr.r.adra escolar
coberta com vestiário, atendendo ao Termo de Compromisso
PAC2059L4l2Ol3, normatízaçáo de procedimentos administrativos,
consultas, e ern todos os dernais assuntos corretratos à ârea, nos termos da
Lei no 8666 de 2l de junho de 1.993.

membros da 
".*,*â3"?3"f'[ffffi: 

PáI:?:: 
T*"Jí?]3 H'-Já'?Íi;:

Licitaçáo seja pubiicado no quadrà ae Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de licitaçáo para as providencias
necessárias.

Nova Santa Bárbara, 2 t l2ot3.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes $o 222, Centro, I '13. 3266.8100,
Paraná - w"ww.nsb.pr.gov.br

X - 86.250-000 - Nova Santa tsárbara,
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NffiWA §ANTA HAMffi&ffiA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADo po peRnNÁ
_ 061

EDTTAL DE LTCTTAÇA0
TOMADA DE PRHÇO n0 0'tr 1[2fi13"

A PREFEITIJRA MUh{IGIPAL BE NOVA SAhNTA
gÁRgARA, ESTADO DO PARANÁ, através da
Comissâo Permanente de Licitação, torna Público que
Íará realizar no dia 13 de janeiro de 2014, às '14:00

lroras, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Antônio Rosa de Almeida no '130, Bairro
Centro, nesta cidade, licitação na rnodalidacle TOMAffiA
DE PR.EÇ0, do MENOR PREÇO GL0tsAl, conforme se
especifica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
13lA1nü4 às 14:00 Horas

OBJETO - Contnatação de empresa para construção de quadra escolar cobenta
com vestlário,r 'atendendo ao Terrno de Compromisso, PAC205914I2013,

VALOR MÁXMO - R$ 509.972,39 (quinhentos e nove mi!, novecentos e setenta e
dois reais e trinta e no\íe centavos).

ova

DOrAçÃO -
05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultural
002 - Manutenção da Seóretaria de Educaçâo/Escola
12.361,0230,1008 - Construção e Melhoria de Escolas;
4.4,90.51.00,00 122 - Obras e lnstalaçoes; 1671,

O EDITAL COMP!-ETO, seus respectivos proJetos, memoriais e anexos, poderá ser
retirade na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de Licitações, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centrô, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda
ser solicitado pelo teleÍone 43-32ô6-8100 ou "e-mail" licitacao@nsb.pr.gov.br ou

I

através do site \Uryw. rsb.pt,ggubl:

Nova Santa Bárbara,29 de novembro de 2013.

@
Edrgardo Mantanher de Souza

Presidento da Cornissão de Licitação
Portaria no 0152012

I -60

Rua \ÀIalfredo Bittencourt de Moraos, 222 - íB(0xx43) 3266-8100 C.N.PJ.95.56r.080/0001{0
E-mail: !tg!!AÇêg@I!§§Jtl§!y§I - Nova Santa tsárbara -Paraná
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Departarnento Jurídico

Ref. Tomada de Preços no Otr 1/2013 - Contrataçáo de ernpresa para
constryçáo de quadna escolar coberta com vestiánio, atendendo ao Termo
de Comprornisso PAC2059 L4 / z}fi .

O presente Processo, o Editd convocatório, bem como a
nrinuta do contrato, atendem as exigências da Lei n" 8666193.

Nova Santa Bárbara

"Pereüro
LU
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TCIerlADE EIE PREÇO No 01Í/2013.

Objeto: Gontratação de empresa para construção de quadra escolar coberta
com vestiário, atendendo ao Termo de Gompromisso PAC2059'14/2013.

Entrega dos Envelspes: Até às 13:30 horas do dia {3/01/20X4. Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n" 222- Centro, Nova Santa Bárbara - PR,

Abertura dos Envelopes: Na Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, Rua
,Antônio Rosa de Almeida n" 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, às X4:00

horas do dia 13MnU4.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO

PARANÁ, em atendimento a solicitação da Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura, através da
presente licitaçã0, na modalidade TOMADA DE PREçO, consoante a Lei Federal no 8ô66/93 e posteriores

alteraçôes, tem a finalidade de receber propostas para a contrataçã0, pelo critério MENOR PREçO, POR
LOTE, do objeto descrito no art, 10 e de acordo com projeto efit anexo e a Dotação:

05 - Secretarla de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
Í2.361,0?30.1008 - Construção e Melhoria de Escolas;
4,4,90.51.00,00 122- 0bras e lnstalaçoes; 1671,

1.1 - Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para construçâo de
quadra escolar coberta corn vestiário, átendendo ao Termo de Compromisso PAC205914/2013, conforme
AS a uir:

F Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológlca e

operacional equivalente ou superior a:.

- Expe_rtâm ch,,em c.o4s fruçaq
al,venarla e estrutura metáilica.

, , 
',1') A execução desta obra compreende a disponibilização dos equipamentos de

obra, Íerramentas e equipamentos de segurança, bem como o íornecimento de todos os materiais,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cenfio, U 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Biírbara, 1: Paraná- tr - E-mails*licitacaq@nsb.pr.gov.br- ww.w.nsb.pr.gov.br

LOTU

Objeto: Contratação de empresa para construção de quadra escolan coberta com vestiánio,
aten{oqdo ao Termo de Compromisso P4C205914/2013,

Prazo de Execução: 09 (nove) meses, contados do 100 (decirno)dia da data de assinatura clo contrato.

Prazo de Vigêncla do Contrato; 10 (dez) meses, contados da data de assinatura do contrato.

Capital Social Mínimo: R$ 50.000,00 (cinquenta milreais),

Garantla de Manutenção de Proposta: R$ 5,000,00 (cinco mil reais),

Preço Máximo: R$ 509.972,39 (quinhentos e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e

nove centavos),
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acessÓrios, mâo de obra, com todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária,
securitária e clvil, necessárias a completa e perfeita execução da obra.

2 - DOS R,ECURSOS FINANCEIRO§
As despesas com a"êxecução do objeto do editalem epígrafe serão financiadas com os

Termo de Compçomisso firrnado entne Município de Nova Santa Bárbara e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento dà Educação - FNDE, no valor de R$ 509.972,39 (quinhentos e Rove nril,
novecentos e setenta e dois rÓais e trinta e nove centavos), que serão pagos conforme execução da
Obra e mediçôes feitas pelo Município.

3 . CONDIçÔES nr PARTICIPAÇA0

3.1-Poderãoparticipardapresentelicitação:
' ,:.. I

a) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei no 8,666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteraçôes, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná - SEAP, com certificado de

cadastro em vigência na data liryíte estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes no 1 e no

2), ou;

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçÕes exigldas pela Lei no 8,666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, em outros orgãos ou entidades da administração pública, com certificado de cadastro em

vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes no 1 e n' 2), ou,

c) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, § 2o da
Lei no 8,666/93.

3,2 - Está impedido (a) de participar da iicitação:

a) o autor do proJeto básico ou executivo da obra;

b) empresa ou consorcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da

obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerento, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco par

cenfo) do capitalcom direito a voto, controlador, respbnsável técnico ou subcontratado;

c) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta

federal, estad-ual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direitg de licitar ou impedida de contratar com o

licitador,

d) servidor ou dirigente vinculadq ao licitador;

e) consórclo de empresas.

3,3 - Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma

única proposta, sob pena de rejehão 
9? 

t!1*

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43 . 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa

Paraná - E - E-mails - lisltgsêa@!§hu€sv.b - www. nsb.pr. gov. bI
Bárbara, 2,
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4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1, Os envelopes I e ll, contendo, respectivamente, a DOCI,.IMENTAçÃO referente à habilitaçã0, e
PR0POSTA, deverão ser entregues até na data, horárlo e local indicados neste Edital, devidamente
fechados e opacos, identificados na face 

9q caOa qual com os seguintes dizeres:

4.2. l-lão será concedido pnaro suplementar para a apresentação dos envelopes, nem pennnitida à
alteraçâo ou rubstituição do conteúdo dos mesmo§, ou ainda correção do que constar no§
documentos ou propostas.

5. DCI TIPO, PREÇO E C0NDIçÔES pe PÀGÁ,MENTO:

5.1. A licitação será realizada sob o regime de empreitada por menor preço, por lote, sem reajuste de
preç08.

5,2. 0 valor máximo admitido na presente llcitação será de R$ 509.972,39 (quinhentos e nove rnil,
novecentos e setenta e dois reâis e trinta e nove centavos).

5,3. A CONTRATADA poderá apresentar fatura parclal para pagamento, correspondente as etapas dos

serviços executaôos, As faturas parciais não poderáo pobsuir valores inferiores a 10Yo (dez por cento) do
valor global do côntrato, como também a fatura final não poderá ser inferior a 400/o (quarenta por cento) do

valor global do conhato. O pagamento será efetuado após aprovação da folha de medição.

5.4, Nenhum paganrento isentará a ernpreiteira das responsabilidades contratuais, nem implicará na

aproúaçâo definitiva dos serviços. correspondentes,

5,5. Fica estabelecido que o Municipio poderá a qualquer momento, alterar ou interromper a execução das

obras, modificando ou rescindindo o contrato, pagando neste caso, à empreiteira contratada, somente os

serviços execuiados até a data da rescisã0, com 0 devido desconto dos percentuais do lt"lSS bem c0m0 0

expressamente determinado pela Lei n0. 8.6ô6/93.

6. PRÀZO DE ENTREGA DA OBRÁ:

6.1. 0 prazo máximo para

edital, .

execução da obra, objeto da presente licitaçã0, será o previsto no item 1 deste

Ectado do Paraná

Rua Walfredo Bifiencourt de Moraes tf 222, Cenho, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 3

6.2. 0 prazo de execução e improrrogável, salvo oconência de força maior ou caso fortuito, que deverão

ser formalmente Justificados, ficando a critério da administraçã0, a aceitação ou não dessa justificativa.

DO PROPONENTE:

REF.: T0MADA DE PREÇOS No 01'l/2CI'13

NOME DA PROPRONENTE:

,tr'll PENVELOPE A2l
TI,.!PREFEI RA ICIPATUN f{0vADEM

END DO PROPO},!ENTE:

Paraná - E - E-mails - I icitac.ao@nsb.pr.gov.br - wvy.w. nsb.pr. gov.br

EARBARÂ
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7.2.2 - Prova de Regularldade de débito expedida pelo INSS(!ND), e
prova da situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS);4

7.?,3 - Çertidão Negatlva de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de

inexistência de dêbitos inadimplldos pefante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaçáo de certidão

negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei np

5.452, de 1s de maio de 1943. (NR).

ffiWffi

deverâo ser apresentaoos tooo?83.oH,ffifi'33lli,l::i#ioH'ffi:;X',',ffilffi]trato 
através de ririar'

7,3. QUANTo À HABTLTTAÇÃO rÉCrurCA:

7.3,1 - Certidão Negatlva de Falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurldlca ou negativa de execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa física, dentro do
prazo de validade 

tl .si2 .'rrr. de registro no conserho Regionar de Engenharia, Arquitetura

7.3.3 - Declaração assinada pelo responsável técnico e representante
legal da ernpresa proponente, que utilizará materiais de boa qualidade constante no memorial descritivo a

serem utílizados na execução da obra;

7,3,4 . Declaração de recebimento de documentos (Modelo no 03 -

Anexo);

7.3,5 . Atestado de vlsita (tutrodelo no 04 - Anexo) expedido pelo

licitador, Ê recomendado à proponente, quando da visita ao local da Obra, que obtenha, por sua exclusiva

responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta, Todos os custos

associados com a visita ao local da Obra serão arcados integralmente pela propria proponente;

Obs. " 0 profissional representante do proponente, devidamente habilitado
junto ag CREA, será autorizado pelo licitador a entrar em suas propriedades com a finalidade de proceder

à vislta e inspeçã0. A proponente será responsável por danos pessoais (fatais ou não), perdas ou

prejulzos materiais e qualquer butra perda, dano, custos e despesas causados, os quais não teriam

ocorrido senão pelo exercício dessa autorizaçã0.

7,3.5 Relação de velculos, máquinas e equipamentos a serem

disponibilizados para execução da Obra, em todas as suas fases, constando 0 norne, núrnero do RG,

assinatura do responsável legaÍ, o nome, número do RG, número do registro CREA, e assinatura do

engenheiro habilitado, com afresentação da declaração formal de sua disponibilidade, sob pena de não

habilitaçã0, Mesmo que não conste no edital, relação mlnlma de velculos, rnaquinas e equipamentos, a

proponente deverá apresentar, sob pena de inabilitaçã0. (Modelo no 10. Anexo).

varidade, serão consideradas,rlifi:'os,t'3ê-,Hl§)'r.'u1-';rJ:TlTi:1f.[?3,#::Til.:ffi,data 
de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes f 222,
Paraná-E-E-mails-

Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Biírbara,

ligitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
5
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7.4. ATESTADO DE EXECUçAO DE OBRA:

7.4,1 - Atestado e/ou declaração de execução de, no mínimo, uma obra
de semelhante complexidade teclológica e operacionalequivalente ou superior às solicitadas neste edital,

7,4,1.1- 0(s) atestado(s) e/ou declaração(ões), acima exigido, deverá(ao)
ser comprovado(s) através de "Gertiflcado de Acervo Técnico Profissional - CAT' do responsável(eis)
tecnico(s) indicado, emitido(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA".

' 7.4.2 - Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável
técnico pela oxecução da Obra (Modelo í" 05 " Anexo), até o seu recebimento definiiivo pelo

Contratante. 0 mesmo não poderá ser substituído 
1em 

expressa autorização e anuência do Contratante.

Obs. É vedada, sob pena de inabilitaçã0, a indicação de um mesmo
tôcnico como responsáveltécnico por mais de uma profionente,

7.4.3 - Comprovação üe vínculo ernpregatício entre o responsável
técnico, elencado no item anterior (7.4.21, e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e
ficha de reglstro da empresa ou contrato de prestação de serviços, Para dirigente ou sócio da
empresa, tal comprovação poderá ser feita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou
contrato social,

7.5. QUANTO À QUALIFICAçÂO ECOI{OMTCA FrNAlr,tCElRA:

I 5 '! - 4) Quanto à QualiÍicação Econômica Financeira:

a) prova de capacidade financeira (Modelo n0 X3 - Anexo), apresentando as demonstraçÕes contábeis
do últlmo exercÍcio sociai. Deverão ser apresentados os [ndices de

- liquidez geral (LG); liquidez corrente (tC); , endividamento (E),

tais tn{ices serão calculados como se segue:

16=(ÁC+RLfl l(PC+ELP)

Sç=(AÇ,/PÇ)

onde :

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente

RLP - realizável a longo prazo ELP - exigível a longo prazo

Os indlces deverão ser apresentados çorn 2 (duas) Gasas decirnais, desprezando-sê as dernais,

obedecendo-se os limites prevlstos no ltem 05;

b) dernonstrações financeiras do último exercício sócial (bala nço patrimonial anual com demonsÍraçôes

contábeis de rosultados), já elgível, 0 balanço patrimonial anual com as demonstraçoes contábeis,

Rua Walfredo Bittencourt de Morqes no 222, Centro, fr 43.3266,8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 6
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.goy,bf - www.nsb.pr.gov.br

= (PC + ELP)/ (ÁC + RLP+ ÁP)

X
"4

x
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devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o
representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do
Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O balanço das sociedac,les anônimas ou por açoes
deverá ser apresentado em publicação no Diário 0ficiai. 0(s) mesmo(s) deverá(âo) ser assinado(si por
contabillsta reglstrado no Conselho Reg.lonal de Contabilidade.

7,5.2 - Comprovação do capital social, integralizado e registrado na forma
da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no ltern 1.1,

.,.'.. ,,. ,,

rimite estaberecrda para o ,.,,fili.nfl::!flJ,'JJflJi$T:.TJ,'$1?i? f il#331'Jli,[93ffil:
especlficos para o caso.

7.5:3 - Declaração de que concorda com todas as condiçÕes

estabelecidas no presente edital e documentoi pertinenies, bem como, de inexísfé ncia de fato
superuenÍenúe impeditivos da hábilitação (Mo-delo n1,90: Anexo).

7,5,4 - Como Garantia de Manutenção de Proposta a licitante deverá
oferecer caução em moeda corrente brasileira, carta de fiança bancária ou seguro-garantia no valor
estipulado no íteryr 1 .1 deste edital, Este documento deverá constar no Envelope no 01,

7,5,4,1. A garantia de manutenção da proposta deverá ser efetuada nos

termos do Art, 56, § 10, l, ll e lll da Lei n0 8.666/93. Caso a proponente apresente a garantia mediante
cheque, este deverá ser nominal ao licitador e depositado em conta corrente específica, ficando a
habilitaçáo condicionada à sua compensaçã0.

7.5.4.2 - A garantia de manutenção da proposta oferecida pela

vencedora ser-lhe-á devolvida quando o termo de Conhato de Empreitada for firmado. A

manutenção de proposta das demais proponentes serão devolvidas dentro dos trinta dias
celebração do termo de Contrato de Ernpreitada mediante requdrimento por escrito,

a) retirar os envelopes no 1 - habilitação preliminar eiou n" 2 - proposta

de pregos durante as fases do certame licitatorio, sem justificativa aceita pela comissão de licitação;

b) no caso de serJhe adjudicado o objeto licitado e náo pnoceda, dentro

do prazo estipulado, à assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de execuçã0,

8. DA PROFOSTA DE PREço - ENVELOPE N0 2

A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE ll, devidamente

lacrado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via, ordenado em um volume

distinto, que devàrá ser apreseitado ám original. As folhas deverã0, preferivelmente, ser do Tarnanho

A4, e a de rosto deverá conter a mesma indicação do Envelope n0 2. O volurne preferencialmente

encadernado com o tipo espiral, deverá conter um indice dos documentos com as páginas

correspondentes, numeradas eni'ordem cre§cente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

proponente
garantia de
seguintes à

quando:
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8.1 . CÂ,RTA.PROPO§TA DE PREçO

Deverá ser apresentada a proposta de preços (Modelo no 07 . Anexo)
datilografada ou impressa por computador com tinta indelevel, sem rasura e entrelinhas. A proposta
deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo regime de empreitada a preços
fixos e sem direito a reajustes. A.parta;Proposta deverá conter:

q, 
ffiÉ:r.-.t;|, 

endereeo, telefone, "fac-simile", E-mail, e o CNPJ da

h) Nome do titular ou do representante legalmente constituído corn- respectivaassinatura;

P) Data;

: algarismos e pof extenso;

e) Praao de execuçâo do objeto;

0 frazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados à partir

da data limite estabelecida para o recebimento das propostas
(Envelopes n0 1 e n0 2), pela Comissão de Licitação;

g) Declaraçâo da empresa proponente de que aceita todos os termos do
presente Edital e de que na sua proposta estão considerados todos
os custos, como materiais, Íretes, aluguéis de equipamento, seguros,
lnclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais,
ensâios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e

impostos, que ;iossam influir direta ou indiretamente no custo de

execução das obrasiserviços.

8.1.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original
de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes, uma prorrogação específica no piazo

de validade. A solicitação e as respostas deverão ser feitas por escrito. No caso de a proponente recusar-

se a estender o prazo de validade da proposta, sua propQsta será rejeitada. Caso a proponente concorde
com a dilação do prazo solicitadô, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem sequer argüir
futuramente qualquer alteração de preços,

8.1"3 - Seráo desclassificadas as propostas de interpretação dúbia, as
preenchidas a lápis, as que oÍerecerem vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes, as que

não estiverem assinadas, as que estiverem em desacordo com o solicitado e as que apresentarem preços

acima dos estabelecidos no presente Edital, ou maniÍestamente inexeqüiveis, não atendendo as

disposlçÕes dos Artigos 44 e 48 da Lei no. 8.666/93.

d,t.+ - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada por meio

informatizado, redigida de Íorma clara, em língua portuguesa, salvo quantó a expressÕestecnicas de uso

corrente, sem omissões, irregularidades ou defeitos do linguagem que dificultenn a interpretação e o
julgamento, a!ém de ser datada e assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico da

' ' a;z - PLAT,ULHA DE sERVrços

8,2.1 - Deverá ser apresentada uma Planilha de Serviços (Modelo no 08 "
Anexo), d atiros rafad a ou impresça rf,1;ilfi:1ltff 

Js 
e entrerinhas e deverá conter:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X] - 86.250-000 - Nova Santa Bilrbara,
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c)

d)

e)

Eetado do Paroná

Data;

Discriminação dos serviÇos, unidades de medida, quantidades,
preços unitários, preços parciais, preços subtotais e preço global;

Nome, RG n0 e assinatura do responsável legal pela empresa, bem

co[lo o nome, número do registno do CREA e assinatura do

Engenheiro responsável.

Obs, - A proponente deverá preencher a Planilha de Serviços
relacionando os preços unitários e o parcial, 0 preço parcial é resultante da multiplicação das
quantidades, fornecidas pelo licitador, pelo respectivo preço unitário. O subtotal proveniente da soma dos
preços parciais, e o preço globalé resultante da soma dos preços subtotais.

8.2.2,1- O rol dos serviços (descrição dos serviços) e as quantidades

serão fornecidas pelo licitador ({nexo). 0 rol de serviços e as quantidades fornecidas pelo licitador não

poderão ser alteradas pela proponente. Também é vedada a inclusão ou subtraçã0, pela proponente, de

serviços e de quantidades, no lol d"à serviços e de quantidades, fornecidas pelo licitador, sob pena de

desclassificaçâ0,

8.2.3 . Preços Unitárlos

8.2.3.1. 0s preços unitários deverão ser relacionados na Planilha de

Serviços, na coluna "PREÇO Ut{lTÁRlO' e deverão ser apresentados para cada serviç0, enl

conformidade com o projeto, as especificaçôes e as demais peças fornecidas pelo licitador,

8,2.3.2 - Deverão estar incluídos nos preços unitários materiais,

equipamentos, testes, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra,

dissidios coletivos, seEUros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio

do trabalho, impostos, taxas, administraçâ0, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não

especiflcadas neste Editai, mas julgadas essenciais à execução da Obra,

comissão de Licitaçã0, , ,',.r:,íiit,, â*:ffiffi1"Tfip::[ff r:1?:rÍ§'Í;,'!ffilt 
'TJ;lH1'""ffi 

:
viabilidade técnica e econômica do preço gtobal proposto para a obra.

...'' 8.2.3.4 - A composição de preços, referidas no item anterior, deverão ser

entregues por escrito ao presidente da Comissão de Licitaçã0, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e

olÍo) horas após o recebimento da solicitaçã0.

8.3. Dr§pOSrÇÔE§ REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇO§

8.3.1 : A apresentaçâo da proposta de preços na licitação será

considerada como evidência de-que a proponente examinou completamente os projetos, especificaçÕes,

e demais documentos, que os comparou entre si, e que obteve as informaçôes necessárias e satisfatórias

sobre qualquer ponto drividoso antes de preparar a sua proposta de preços, e qLie os docurnentos da

licitação lhe permitiram prepararuma propoata de proços ctjmpleta e satisfatoria,

memoriais e rodos os demais *l;1;í;,.il1',;l':1flffi§'nJ:?i,5:' %'Jfr,flfhX';ffiI,l11:fi:
que se mencione em um e se omlta em outro será considerado especificado e válido,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no Z2l,Centro, * 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, I
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8,3,3 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento
adicional será considerada se deconer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto do lote, do
Edital, das peças gráficas, das'especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos da
licitaçã0,

8.3.4- Não será aceito preço para instalação de canteiro e mobilização
com valor superior a 2% (dois por cento) {g preço global da proposta de próços.

,

e - RFCEIçÃO e eernIURA DAS PROPOSTAS

9.1 - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissão de
Licitação recebefá os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricará, juntamente com os
representantes que assim o desejarem, o envelope n0 2; que contem a proposta de preços, e pnocederá

a abertura dos envelopes n0'1, que contem a documentação que será submetida à análise da Comissão
de Licitação e das proponentes interessadas

9.,2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e

inviolados, o repfesentante da empresa que não Íor membro integrante da diretoria, deverá apresentar à

Comissão de l-icitaçã0, Carta Credencial com firma reconhecida, que lhe outorgue poderes legais junto à
mesma, caso queira opinar ou participar ativamente da sessão (Modelo n" 02 " Anexo), ou através de

Procuração passada em Cartorio,

9.3 . UmA mesma pessoa não poderá representar mais de uma
proponente, sob pena de inabilitação das proponentes que o mesmo represente.

9.4 - Na hora marcada pqla a entrega dos envelopes n0 1 e n0 2 e aberto

o primeiro, mais nenhum será recebido, I

9.5 - Em nenhuma hipótose será concedido prazo para apresentação ou

substituição de documentos exigidos e inseridos nos envelopes n0 1 e n0 2, ressalvados os erros e
omissÕes sanáveis, de natureza secundária, que não constitua um desvio significativo, contanto que essa

relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer prr:ponente. Contudo, existem tipos

de erros ou omissôes básicas, que por sua gravidade, são considerados insanáveis, por exemplo: falta de

assinatura em dQcumentos, na proposta de preços, na planilha de serviços, e no cronograrna físico-

financelro. Assinatura aposta por exemplo por elemento não credenciado ou não habilitado, ou ainda, a

não apresentação de garantia de rnanutenção de proposta.

9,6 - Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitação e pelos

presentes Qye assim o desejarem, a mesma cientiÍicará aos interessados que o resultado da análise da

HABILITAÇÃO PRELIMINAR e a data da sessão fle abertura dos envelopes n0 2 serão comunicados

diretamente as proponentes atiavés dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simile", E-mail,

publicação na imprensa oficial),

9.7 - Será lavrada Ata circunstanciada da reunião de recepção e abertura

das propostas (envelopes n0 1 e no 2), que registrará as reclamações, observaçoes e demais ocorrências,

e será asslnada pela Comissão de l-icitação e demais proponentes panticipantes que assim o dese.jarem,

10. ANALTSE DOS DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO pRerrrUtruen

uer docurnento 0u

1 - Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar

desacordo com este edital.
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10,2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com
borrã0, e/ou com prazo de validade vencido, será conside;1ado nulo e sem validade para esta licitaçã0.

10.3 - Não serão aceltos protocolos em substituição a documentos,

10.4 - Será considerada habilitada a proponente cuja documentação
atenda às exigências estabelecidas neste edital.

Estado do Faranrl
.'

!0.5 : Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de
-.i
fixar as proponeptes o prazo de 0B (oito) dias úteis, para apresentação de novaLicitação poderá

docurnentaçâ0,

10,6 - Será comunlcado diretamente às proponentes através dos meios
usuais de comunlcação (edital, "fac- s[mile", E-mail, e/ou outro) o resultado do exame da habilitação
prelirninar,,:,,

11 . ABERTURA D0§ ENVELoPE§ No 2 - PROPOSTA DE PREçOS

1 1 ,1 - Na data e hora fixados para a reunião de abertura dos envelopes
n0 2, a Comissão de Licitação devolverá; mediante protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos

envelopes n0 2, fechados e inviolados, Caso a proponente inabilitada não se fizer representar na sessão,
será devolvido pelos meios convencionais, após a homologação da licitaçã0.

11.2 - Na data e hora aprazada, a Cornissão de Licitaçã0, procederá à

abertura dos envelopes no 2, das proponentes habllitadas e lerá em voz alta o nome da proponente, o

objeto, o preço'global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta, que será rubricada
pela Comissão de Licitação e por cada representante das proponentes presentes que assim o desejarem,

sendo após lavrada Ata circunstanciada da reunÍâo de abertura, que registrará as reclamações,

observaçôes e ocorrências e será assinadá pela Comissão de Licitação e pelos representantes das

proponeptes que assim o desejarem.

11.3 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, a

Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados à

habilitação preliminar, salvo em 1qzão de fato superveniente ou conhecido após a análise dos documentos

de habilitação preliminar

12. JULGAMENTO E CLASSIFTCAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçO§

12.1 - A Comissão do Licitaçâo avaliará, julgará e classificará as
propostas de proços e elaborarâ um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à autoridade

competente para as demais proVidências

122 - 0 criterio a ser utilizado será a da proposta de menor preço, por

ote desde que cumprido o.r,n,l;::;li:: 
" ,. , , ,, _ .

12.3 . A Comissão dé Licitação fará a conferência da planilha de serviços,
que contém a descrição dos ,serviços, unidades, quantidades e preços unitários. Constatado erro

aritrnético ou o não cumpnimento do estabêlecido no ltem l, com relação à variação do percentual pré-

estabelecido para o valor de ceda ifm (30%), serão efetuadas as devidas correções obedecendo-se os

'if,.
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a) Rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o

b) Declarar o proponente inelegível, para participar em futuras

licitaçôes ou contratos em que o licitador foi parte.

-n? 4Estado do Paraná

critérios Íixados neste edital. Se a proponente não aceitar a correção do preço analisado, sua proposta

será rejeltada,

12,4 - Se existir el.ro aritrnético na multiplicação da quantidade pelo preço

unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Cornissão de Licitaçã0, exista erro
grosseiro e obvio de pontuação decimaldo preço unitário. Neste caso 0 preÇo parcial cotado prevalecerá

e o preço unitárip será corrigido. - . '

indicado na pranirha 0...*iç0,f;.';i:?;ffffii,3lãxà:5tuÊ$ü,.;',ffi1i;X,[?;,:''or 
do subtotar

12,6 - No caso em que houver uma discrepância entre o preço global

indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado,

í?.2 - §era desclassiÍicada:

12,7 .1 - A Proposta elaborada ern desacordo com o presente edital, a que

proponha qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital, ou preço ou vantagens baseadas nas

ofertas das demais proponentes; :. .

12.7.2 - A proposta que apresente preços unitários simbolicos, irrisorios

ou de valor zero;

1273 - A proposta que venha a ser considerada inexeqüivel pela

Cornissão de Licitaçã0, quando for razoável concluir qLle a proponente não seria capaz de executar o

contrato ao prego de sua oferta;

12,7.4 - Consideram-se inexeqüíveis as propostas cujos preços globais

sejam ir1Íeriores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Media aritmética dos preços globais analisados, das propostas,

superlores a 50Y9 (cinqüenta por'cento)do preço orçado pelo licitador, ou' : b) Preço globalorçado pelo licitador;
:

' , - 
12.7.5 - A proposta cujo preço analisado for superior ao preço máximo do

12.7.6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a existência de

conluio ou práticas de corrupção em licitaçÕes e/ou em execuçáo de contratos, sujeitas a sançÕes

previstas na leglslaçã0. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar comprovado que um

representante do licitador, servldor ou quem atue em sriu lugar e/ou proponente, incorreu em práticas

corruptas contrárias aos mais altps níveis éticos, o licitador poderá:

12.7,7 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a

Comissâo de Licitação poderá flxar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias para a apresentação de outra
proposta de preç0. ..

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, U 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, LZ' Paraná-E-E-malls-licitacao@nsb.pr.gov.br-www.nsb.pr.gov.br

.:
lIErErrullA muNluIrAL





ÍüEt-Er tu!Íl muirW .n75
Estado do Paraná

12,7,8 - Oconendo empate no preço analisado enhe duas ou mais
propostas, a Comissão de Licitação procederá ao sorteió, em sessão pública, para se conhecer a ordem
de classificaçã0,

12.7.9 - A classificaçâo das propostas de preÇos será comunicada
diretamente às proponentes atrBvés dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-sirnile", E-rnail, e
publicação na lmprensa oficial), , '. , ,,1

'!3. ADJUDICAÇÃo E CoNTRATAÇÃ0

13,1 - Até a assinatura do contrato de empreitada, o licitador poderá

desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de fato ou

circunstância, anterior ou posterlor ao Julgamento da licitaçã0, que desabone sua idoneidade ou

capacidadefinanceira,técnicaouadministrativa'

13.2 . A execução da obra dar-se-á mediante termo de contrato de

empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitaçã0, após a homologação da
licitaçã0, sendo que o prazo do mesúo será o constante no item 1,1 deste edital,

13,3 - A proponente vencedora será convocada para assinar o terrno de
contrato de eppreitada (Modelo.no 01 - Anexo) dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da

data de homologaçã0, sob pena,ig decair do direito de conhataçã0, sujeitando-se às penalidades da lei.

conrrato, quitação do debito jrfiÍ;.i3'r'J.',ffi'.lu,ffiH?i'J'=ffi::-írí:,Til,ii:,3il'.'l;lJi:fiiro:
CREA/PR, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná,

ig,S - f facultado ao llcitador, quando a empresa convocada não assinar

o termo de contrato de ernpreitada, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazêJo em igual prazo e nas mesmas condiçÕes propostas pelo primeiro classificado ou solicitar a
revogação da presente . .

14 - oA GARANTTA DE EXECUÇÃO

de contrato de Empreitada, a'âJrffi'xJ1-Jt.''.:lif,'ffi'.X'.'.'ff#ff:':Xil['::';:Tnf:§,.ffi
observância das obrigaçÕes contratuais.

t,

14.2 - Çom base no Artigo 56, §20, da Lei 8.666i93, será exigido da

empreitelra contratada, 
'prestaçâo de garantia de 5,070 (cinco por cento), do valor do contrato, a ser

escolhlda dentre as seguintes módalidades:,:

;l::il:i;il#tl.:'.
c) - Íianca-bancária 

"
.:rí ..r '

14.3 - A caução responderá pelo fiel cumprimento das cláusulas do

contrato, em especial, pelas eveqtuais multas que forem impostas.
.:,.
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