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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464 

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br 

 AVISO DE LICITAÇÃO  

Edital de Licitação n.º 156/11 

 

Processo n.º 32.005/2011 

Concorrência Pública SMS nº 001/11 

 

O Município de Bauru, através do Departamento Administrativo, da Divisão de Compras e Licitações 
da Secretaria Municipal de Saúde, fará realizar procedimento licitatório, na modalidade Concorrência 
Pública – Regime Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global, que será regido pela Lei Federal n.º 
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e demais legislações pertinentes 
objetivando a Contratação de empresa para a reforma e ampliação do Núcleo de Saúde Geisel “Dr. 
Newton Bohin Ribeiro” na Rua Anthero Donini, S/N – Núcleo Habitacional Presidente Geisel – 
Bauru/SP, com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom 
e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas 
pela Secretaria Municipal de Planejamento. 
 
Para ser admitido a presente Concorrência Pública, na condição de Licitante, deverá o interessado 
protocolar e entregar na Divisão de Compras e Licitações, sito na Rua José Aiello, nº 3-30 - Centro na 
cidade de Bauru, estado de São Paulo, até as 09 horas do dia 23 de maio de 2012, os envelopes a que 
se refere o item VII do Edital. 
 
A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 
09 horas e 30 minutos do dia 23 de maio de 2012, na sala de reunião da Secretaria Municipal de 
Saúde, sito Rua José Aiello, nº 3-30 – Centro, Bauru/SP. 

 
O edital de licitação poderá ser adquirido junto à Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 22/05/2012, 
junto a esta divisão ou solicitado pelo e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br ou pelo site 
www.bauru.sp.gov.br. 
 

 

 

 

Dr. José Fernando Casquel Monti 

Secretário Municipal de Saúde 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464 

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br 

 Processo n.º 32.005/2011 

Edital de Licitação SMS n.º 156/2011 

Concorrência Pública nº. 001/2011 

 
PREÂMBULO 

 
O Município de Bauru, através do Departamento Administrativo, da Divisão de Compras e Licitações 
da Secretaria Municipal de Saúde, fará realizar procedimento licitatório, na modalidade Concorrência 
Pública  – Regime Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global, que será regido pela Lei Federal n.º 
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e demais legislações pertinentes. 
 
Objetivando a Contratação de empresa para a reforma e ampliação do Núcleo de Saúde Geisel “Dr. 
Newton Bohin Ribeiro” na Rua Anthero Donini, S/N – Núcleo Habitacional Presidente Geisel – 
Bauru/SP, com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom 
e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas 
pela Secretaria Municipal de Planejamento. 
 
A Sessão Pública de abertura dos envelopes documentação e proposta serão às 09:30 horas do dia 23 
de maio de 2012, na sala da Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua José 
Aiello 3-30,  CEP. 17.014-273, Bauru/SP. O edital de licitação poderá ser obtido junto a esta divisão ou 
solicitado pelo e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br ou pelo site www.bauru.sp.gov.br. 
 
JUSTIFICATIVA:  O Núcleo de Saúde Geisel presta atendimento a uma população estimada de 25.000 
habitantes e possui uma área total de 345m² e em função das atividades desenvolvidas e da população 
assistida faz-se necessária a ampliação e a reforma da estrutura existente do prédio. 
 
I - OBJETO DA LICITAÇÃO   

1.1. A presente Concorrência Pública tem por objeto a Contratação de empresa para a reforma e 
ampliação do Núcleo de Saúde Geisel “Dr. Newton Bohin Ribeiro” na Rua Anthero Donini, S/N – 
Núcleo Habitacional Presidente Geisel – Bauru/SP, com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, 
equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços em 
conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, de 
acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital. 

1.2 Os projetos básicos e executivos, memoriais descritivos, desenhos, e outras especificações, como o 
orçamento estimado em planilhas e preços unitários, expressando a composição dos custos, estão 
presentes ao edital os anexos de V à VII do presente edital e também a disposição em CD na Divisão 
de Compras e Licitações, sito na Rua José Aiello, nº 3-30 - Centro – Bauru/SP. 
 

II – PRAZO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

2.1. O prazo para início das obras e dos serviços será de 3 (três) dias corridos, contados a partir da 
expedição da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Obras, acompanhada da autorização 
expressa da Caixa Econômica Federal e o de conclusão de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos. 

2.2. A licitante vencedora desta Concorrência deverá apresentar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
corridos, a partir da data de assinatura do contrato, todos os projetos complementares exigidos. 

 2.2.1. Os projetos deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e conforme o 
memorial técnico (Especificações e Normas Técnicas), conferidos e corrigidos pela licitante vencedora. 

 2.2.2. Todos os projetos complementares necessários à execução da obra deverão ser entregues em 
02 (duas) cópias impressas em papel sulfite (plotadas) e assinadas pelo calculista. 
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   2.2.2.1 Os arquivos digitais (DWG e DWF) e respectivas ART’s deverão ser entregues no 
Departamento de Planejamento (DEPLAN) da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) da Prefeitura 
Municipal de Bauru. 

  2.2.2.2 Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução de 
obra (recolhida sobre o valor do contrato e assinada pelo mesmo profissional que forneceu os acervos 
técnicos). 

2.3. Caberá a licitante vencedora cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, relativa à Segurança e 
Medicina do Trabalho, objetivando a prevenção de acidentes pessoais e/ou materiais, bem como a 
preservação da saúde de seus trabalhadores, inclusive em relação à mão-de-obra contratada de terceiros. 

 2.3.1. Caberá ainda a licitante vencedora treinar seus funcionários para a prática de prevenção de 
acidentes, fornecerem os equipamentos de proteção individual necessários, bem como tornar obrigatória 
e fiscalizar sua utilização. 

 2.3.2. O Município de Bauru se reserva o direito de, sempre que julgar necessário, verificar por meio 
de agente técnico se as condições estão sendo cumpridas pela licitante vencedora, devendo esta garantir 
livre acesso às dependências da obra, bem como, apresentar toda a documentação relativa à Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

2.4. O Município de Bauru manterá no local da execução do contrato lista que deverão ser assinadas por 
todos os trabalhadores designados pela licitante vencedora, a qual será recolhida diariamente pelo gestor 
designado pela Administração Municipal para fiscalizar o cumprimento do contrato. 

2.5. A lista a que se refere o item anterior será atestada pelo gestor designado e arquivada no respectivo 
processo administrativo. 

2.6. A licitante vencedora deverá apresentar, antes do início da prestação dos serviços, os seguintes 
documentos dos empregados cujos nomes constem da lista mencionada no item anterior: Ficha do 
Registro do Empregado, Atestado Médico de Saúde Operacional – ASO, Cópia da carteira Profissional 
com o devido registro; 

2.7. A licitante vencedora deverá apresentar, antes do recebimento pelos serviços prestados, os holerites, 
guias de FGTS (GFIP) e INSS (GPS) de todos os empregados constantes da lista anteriormente 
mencionadas que efetivamente tenham prestado o serviço objeto do contrato anexo durante os meses a 
que se refere a respectiva medição a ser efetuada; 

 2.7.1. A não apresentação dos documentos mencionados nos itens anteriores ensejará a retenção do 
pagamento devido até que os mesmos sejam regularmente apresentados, sem prejuízo das demais 
sanções previstas no contrato anexo e na Lei Federal nº. 8666/93. 

 2.7.2. Se a licitante vencedora omitir-se e não apresentar os respectivos documentos no prazo de 
30(trinta) dias depois de intimada pela Administração Municipal ficará sujeita a rescisão unilateral do 
contrato, nos termos do art. 78, I, c/c o art. 79 da Lei Federal nº. 8666/93, sem prejuízo das sanções 
contratuais e legais pertinentes e da denúncia da situação ao órgão competente do Ministério do 
Trabalho e Emprego para providências pertinentes. 

2.8. O contrato será vigente pelo prazo de 18 (dezoito) meses a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado caso haja interesse das partes. 

III - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / MEDIÇÃO 

3.1. As medições serão calculadas com base nas quantidades de serviços executados e considerando os 
preços unitários de planilha de preços da licitante vencedora. 

3.2. As medições serão apresentadas mensalmente pela licitante vencedora através de requerimento e 
Planilha Orçamentária, sempre no último dia de cada mês. 

3.3 As medições serão conferidas e liberadas pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de 
representante do Ministério da Saúde – União Federal e Fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras 
Secretaria Municipal de Obras. 
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 3.4. O pagamento referente a cada medição apresentada será efetuada após a aprovação e liberação dos 
recursos financeiros pela Caixa Econômica Federal, em conta bancária vinculada ao contrato de 
Repasse; sendo que a autorização do saque dos recursos creditados, dependerá da medição atestada pela 
Caixa. 

3.5. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no 
art. 65 da Lei Federal nº. 8666/93. 

3.6. A licitante vencedora deverá, com base no art. 71, da Lei Federal nº. 8666/93, comprovar o 
recolhimento prévio das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados, 
incluídas em Nota Fiscal ou Fatura correspondente aos serviços executados, quando do pagamento da 
referida nota, nos termos do art. 31, §§ 3º e 4º da Lei Federal nº. 8212/91. 

3.7. Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiros por parte do Município de 
Bauru, a entrega dos produtos/serviços poderá vir a ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo 
cancelada, sem que isso represente quebra de contrato a ensejar rompimento de avença e ou justificar 
pagamento de multa. 

IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1- Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta da verba:  

- R$ 593.061,21: ficha 208 – Elemento 51 – Sub. – Elemento 99 – Vinculo 04 – Centro de Custo 119 – 
Destinação de Recursos 0.1.02 – Fonte de Recursos 01 – Aplicação 300.03 – Ampliação UBS Dr. 
Newton Bohin Ribeiro - Contrapartida.  

- R$ 200.000,00: ficha 208 – Elemento 51 – Sub. – Elemento 99 – Vinculo 04 – Centro de Custo 119 – 
Destinação de Recursos 0.2.02 – Fonte de Recursos 05 – Aplicação 300.03 – Ampliação UBS Dr. 
Newton Bohin Ribeiro.  

V - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividades pertinentes ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste 
Edital e que satisfaçam as seguintes exigências: 

  a) Ter previsto no objeto social ou objetivo social, atividade pertinente com O DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO que for participar. 

  b) As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresas ou empresa 
de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, terão tratamento diferenciado 
das demais, consoante, disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal. 

5.1.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93) 
a) Certificado de Registro Comercial, no caso de firma individual, acompanhado de 

CPF e RG. 

b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações 
posteriores, devidamente arquivado no Registro Empresarial, em se tratando de 
Sociedades Empresárias; no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata 
arquivada da assembléia da última eleição dos administradores e no caso de 
Sociedades Simples, acompanhado de alterações e prova dos administradores em 
exercício.  

Obs. Deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil); 
c) Decreto de Autorização, ato de registro ou autorização de funcionamento de órgão 

competente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira. 

5.1.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal n.º 8666/93): 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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 b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 
de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; 

d) Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeitos de negativa de débito, 
referente ao ICMS com a Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos 
Mobiliário e Imobiliário, expedida pela  Fazenda Municipal; 

f) Certidão Negativa de Débito (C.N.D.) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
(CPD-EN) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

g) Certificado de Regularidade de Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeito Negativos (CNDT). 

 5.1.2.1 A comprovação de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte, far-se-á 
mediante a apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8°  da Instrução 
Normativa n.º 103/07 do DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO – DNRC 
ou outro documento idôneo 

5.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal n.º 8666/93) 
a) Certidão de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA. 

b) Um ou mais atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em 
nome da licitante, devidamente registrado, comprovando o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
licitação;  

c) Apresentação de um ou mais atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome do responsável técnico, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, comprovando o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação; 
d) A Comprovação do vínculo jurídico do profissional relacionado neste subitem será efetuada 
mediante cópia do contrato de trabalho com a empresa ou ficha de empregado da empresa ou 
registro do empregado; ata de eleição de diretoria ou contrato social devidamente registrado no 
órgão competente, com validade na data da licitação; ou pela certidão de registro junto ao 
CREA com validade na data da licitação; bem como por qualquer outro contrato ou instrumento 
jurídico considerado idôneo para demonstrar o vínculo profissional, sendo possível à 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos do art. 30, § 1º, I da Lei Federal nº 
8.666/93 e Súmula nº 25 do TECSP;  
e) Poderá ser apresentado um único atestado, em atendimento as alíneas “b” e “c” deste 
subitem, desde que no mesmo atestado conste como responsável e contratada a licitante 
participante e o responsável técnico indicado pela mesma. 

 
5.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA (art. 31  da Lei Federal n.º 8666/93) 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

b) Somente serão habilitadas as licitantes que obtiverem solvência (S) igual ou maior a 01 
(um), o qual será obtido com base nos dados constantes no balanço apresentado através da 
seguinte fórmula:  

 S = Ativo Total :  (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) . 
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 c) Fica isento da letra “a” e “b” a empresa optante do sistema simples, 
sendo que neste caso a empresa deverá apresentar a Declaração do 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, referente ao últ imo exercíc io, 
acompanhada da declaração do Contador que é optante pelo s istema 
simples. 

d) Certidões negativas de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo máximo de 90(noventa) dias a 
contar da expedição. 

 d.1.) No caso do prazo de expedição da certidão negativa de falência, concordata, 
recuperação judicial e extrajudicial contida no Certificado de Registro Cadastral 
ser superior à 90(noventa) dias deverá ser apresentado nova certidão com prazo 
igual ou inferior a 90(noventa) dias, sob pena de inabilitação. 

e) Comprovação de possuir capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, incluso o BDI, o que se dará mediante a apresentação do contrato social 
atualizado ou do Certificado de Registro Cadastral. 

5.2. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão 
emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 

5.3. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/06, as Microempresas e as Empresas de 
Pequeno Porte poderão comprovar a regularidade fiscal posteriormente, no momento da assinatura do 
contrato, no caso de serem vencedoras do certame e lhes for regularmente adjudicado o objeto licitado. 

5.4.  Substituição de documentos: 
5.5.1. Fica isento da apresentação das documentações relacionadas nos itens 5.1.1, 5.1.2 e 
5.1.4., o licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C., emitido pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, com atualização dos documentos constantes no cadastro 
na data de abertura do envelope documentação, dando conta da obediência das exigências do 
art. 27, c/c o art. 37 da Lei Federal 8666/93, excluindo os documentos dos itens 5.1.3. 

5.5. Os interessados que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral a que se refere o item 
anterior poderão apresentar, até 03 (três) dias antes da data prevista para entrega das propostas, toda a 
documentação necessária à obtenção do cadastramento constante nos arts. 27 à 31 da Lei  Federal n.º 
8666/93, c/c com os arts 32 e 35 da legislação mencionada conforme determina o art. 22;  § 1º;  do 
mesmo diploma legal. A relação de documentos encontra-se no site  www.bauru.sp.gov.br. 

VI - DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

6.1 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, nacionais ou 
estrangeiras, mesmo sob o regime de sub-contratação ou formas assemelhadas; 

6.2 Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 

6.2.1 Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos (art. 87, inciso III, Lei Federal nº 
8666/93, com suas alterações posteriores); 

6.2.2 Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal. 

6.2.3 Serão considerados para efeitos de alcance da sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos, apenas 
perante os órgãos, entidades ou unidades administrativas concernentes ao Poder Público que lhe aplicou 
a sanção, consoante definição encontrada na própria Lei de Licitações, em seu art. 6º, inciso XII. 

6.2.4 Estejam sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em processo de Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial. 

6.2.5 Entre cujos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja dirigente, 
funcionário ou servidor público municipal. 
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 6.3 Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de 
responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

VII - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1. Para participar da presente Concorrência Pública na condição de licitante, deverá o interessado 
entregar, na Divisão de Compras, localizada na Rua José Aiello nº. 3-30, no dia, local e hora 
estabelecidos no preâmbulo deste Edital, os envelopes com a documentação e proposta comercial, na 
forma que segue: 

7.2. Envelope n. º 01 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”. 

7.2.1. A documentação para habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, 
rubricado no fecho, contendo em destaque a palavra “DOCUMENTAÇÃO” e com a identificação da 
empresa, a menção ao número da presente licitação e do respectivo processo, e conterá as 
documentações exigidas na cláusula 5.1, que será aceita no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da 
Administração, mediante a apresentação do respectivo original; Caso a documentação tenha sido 
emitida pela internet, só será aceita se for original, se for cópia deverá também ser autenticada. 
Juntamente com: 

7.2.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando que não possui sucursal na base territorial do Município de Bauru (Anexo IX). 

7.2.3. Declaração expressa de responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas; 

7.2.4. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (Anexo 
X). 

7.2.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de isenção ou de não 
incidência do ICMS, se for o caso e não for apresentada a certidão exigida na alínea “d”, do subitem 
5.1.2. do edital;  
 
7.2.6. Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que a empresa 
não possui imóvel ou é isenta do Imposto, se for o caso e não for apresentada a certidão exigida na 
alínea “e”, do subitem 5.1.2. do edital; 
 
7.2.7. Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do Art. 7º, da Constituição e na 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999 (Anexo III).  
 

7.3. Envelope n. º 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”. 

7.3.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, 
rubricado no fecho, contendo em destaque a palavra  “PROPOSTA” , com a identificação da empresa, a 
menção ao número da presente licitação e do processo. 

 7.3.2. Deverá ainda, ser apresentada em uma via única em impresso próprio, contendo o número 
da Concorrência Pública, o CNPJ, endereço, nome da empresa, datilografada ou computadorizada, sem 
rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada por pessoa com poderes para tanto. 

            7.3.3 Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra prestação do serviço e 
ainda não serão levados em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólico, irrisórios ou de valor zero 
ou incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não estabeleça limites mínimos para os mesmos. 

7.4 -  A proposta deverá conter ainda: 
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 7.4.3.1. A planilha de orçamento, com colunas referentes a quantidades ofertadas, preço 
unitário de cada item, expresso em moeda corrente nacional, e os encargos sociais, previdenciários e 
tributários; despesas com materiais, e serviços, de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos normais e 
especiais, transportes, seguro, quaisquer outros custos e demais ônus diretos ou indiretos, necessários à 
execução do objeto licitado. Não serão admitidas despesas adicionais em separado, exceto a adequação 
quantitativa da planilha; 

7.4.3.2. A planilha de orçamento deverá conter o preço global para execução da obra e no 
caso desse valor ser 10% (dez por cento) menor ou 25% (vinte e cinco por cento) maior que o valor da 
planilha da Prefeitura Municipal de Bauru, a licitante deverá apresentar a composição dos preços de 
todos os itens constantes na planilha. 

7.4.3.3 Na planilha de orçamento a licitante deverá informar o valor percentual do BDI 
aplicado, conforme modelo do Anexo VI a folha 95; 

7.4.3.4. Cronograma fisico-financeiro do objeto licitado; 

7.4.3.5. Prazo de observação de 90 (noventa) dias após aprovação da última medição e 
entrega da obra, do total do objeto licitado, para que a mesma possa ser recebida definitivamente; 

7.4.3.6. Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias a 
contar da data de abertura do envelope número 02 “proposta”.  Caso não conste na proposta, este será o 
prazo considerado; 

7.4.3.7. Declaração do proponente de que manterá um Engenheiro Civil ou Arquiteto na 
obra, com carga horária mínima de quatro (04) horas, fixo, diariamente, manhã e/ou tarde, durante todo 
o período de obra. 

 7.4.3.8. Indicação do nome, nacionalidade, estado civil, profissão, cargo/função 
exercido, CPF/MF, cédula de identidade e domicílio da pessoa que irá assinar o contrato, no caso 
de ser julgada vencedora. 

 7.4.3.9. Dados da conta bancária: banco, agência e conta corrente da licitante.  

VIII - DA GARANTIA DA OBRA 

8.1. Garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil 
Brasileiro, ficando a Adjudicatária responsável, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 
ou substituir, as suas expensas, no total ou  em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez que forem 
apontados vícios ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do 
objeto licitado. 

IX - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1. Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO,  PROPOSTA E  CREDENCIAL: 

 9.1.1. Os envelopes n.º 01 e n.º 02, concernentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA COMERCIAL , respectivamente, deverão ser entregues à Comissão Permanente de 
Licitação, que os receberá no local, até a data e hora e nas condições  estabelecidas neste edital; 

9.1.2.  O documento relativo ao credenciamento, de no máximo 02 (dois) representantes 
por empresa, convidados a assistirem a sessão pública da licitação, deverá ser entregue à Comissão 
Permanente de Licitação, separadamente dos envelopes previstos no subitem anterior, acompanhado 
de documento que identifique o credenciado, diretor ou sócio proponente, ou preposto, devendo, no caso 
de prepostos, mencionar os poderes a que está investido, sendo que para desistência de interposição de 
recursos, tal poder deverá ser expresso; 

9.1.2.1. O documento de credenciamento será retido pela Comissão Permanente de Licitação e 
juntado ao processo licitatório; 

9.1.2.2. O documento relativo ao credenciamento deverá ser apresentado em original ou por 
qualquer processo de cópia, desde que autenticado por cartório competente, ou por servidor da 
Administração. 
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 X - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO  

10.1. A presente Concorrência Pública será processada e julgada de acordo com procedimento 
estabelecido pelo art. 43 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

 10.1.1. Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO: 

 10.1.1.1. Uma vez aberto o envelope e iniciada a análise da “DOCUMENTAÇÃO” não serão 
admitidos proponentes retardatários e nem serão permitidas quaisquer retificações ou inclusões de 
documentos; salvo os expressamente solicitados pela Comissão Permanente de Licitação em eventual 
diligência, nos casos legais,  

 10.1.1.2. Os documentos contidos nos envelopes n. º 01 DOCUMENTAÇÃO serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelos proponentes ou seus 
representantes credenciados; 

 10.1.1.3. Qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 01 
(DOCUMENTAÇÃO), o será através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, 
sendo inserida em ata, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação,  pelos 
proponentes ou seus credenciados; 

 10.1.1.4. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus anexos ou com 
irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior; 

 10.1.1.5. Os envelopes contendo a “PROPOSTA” de empresas inabilitadas ficarão à disposição 
das mesmas após o transcurso dos prazos de recurso e a publicação do resultado no Diário Oficial do 
Município; 

 10.1.1.6. A Comissão Permanente de Licitação, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase 
da licitação promover diligências destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

 10.1.1.7. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no 
todo ou em parte ou rejeitar todas as propostas, sem que caiba aos participantes, direito a qualquer 
indenização, desde que justificadamente haja conveniência administrativa e por razões de interesse 
público; 

10.1.2. Critérios para julgamento da documentação: 

 10.1.2.1. Serão inabilitados da presente licitação os participantes que: 

  10.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, 
entrelinhas, cancelamentos em partes essenciais, sem a devida ressalva; 

  10.1.2.1.2. Não atenderem ou preencherem as condições exigidas neste edital (Das 
Restrições e Condições de Participação) 

10.1.2.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 
08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a 
inabilitação. 

10.1.3. Abertura do envelope PROPOSTA: 

 10.1.3.1. Os envelopes PROPOSTA das proponentes habilitadas serão abertos pela Comissão 
Permanente de Licitação no mesmo local mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase 
de habilitação, se houver desistência expressa de interposição de recursos, ou depois de decorrido o 
prazo para interposição de recursos ou julgados os interpostos, e com data e horário comunicado através 
da imprensa oficial; 

10.1.3.2. Uma vez abertas as propostas, imutáveis e acabadas, não serão admitidas quaisquer 
providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às 
exigências e formalidades previstas neste edital; 
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 10.1.3.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação, bem como pelos proponentes ou seus representantes presentes e será procedida a sua 
leitura. 

10.1.3.4. Qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 02 
“PROPOSTA”, o será através de pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, devendo 
toda e qualquer declaração pertinente constar da ata que será assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos proponentes; 

10.1.3.5. A Comissão Permanente de Licitação, designada pela autoridade competente Portaria 
GP n.º 153/2011, na forma do disposto no art. 51, caput, da Lei Federal n.º 8666/93, procederá à 
classificação das propostas das licitantes habilitadas,  julgando pelo critério de menor preço; 

10.1.4. Critérios para julgamento da PROPOSTA: 

 10.1.4.1. Desclassificação: 

 10.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Estiverem em desacordo com o edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

c) Apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou com taxas excessivas; 

d) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, verificadas de acordo com o disposto 
no § 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8666/93, alterado pela Lei Federal n.º 9648/98. 

e) Apresentarem valores que excedam o percentual de 5% do valor estimado para o item 
da planilha do ANEXO VI (ex.: 1.1 SERVIÇOS INICIAIS; 1.2 INFRA-ESTRUTURA; 
1.3 ESTRUTURA, assim por diante). 

 10.1.4.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a 
desclassificação. 

            10.1.4.1.3. No caso da proposta ser considerada inexeqüível nos termos da letra “d”, a  Comissão 
Permanente de Licitação, antes  de  efetuar sua desclassificação, solicitará a justificativa detalhada da 
composição dos custos junto à licitante para avaliação. Caso a Comissão acolha tais justificativas e 
venha, em razão disso, adjudicar essa proposta, exigirá a garantia constante no item 19.11., nos termos 
do art. 48, II e parágrafos e o art. 56, ambos da Lei nº 8.666/93. 

10.1.4.2. Classificação: 

10.1.4.2.1. Após o exame das propostas a Comissão Permanente de Licitação fará a 
classificação, levando em conta exclusivamente o menor preço global das que atendam integralmente o 
Edital: 

a) A classificação se fará pela ordem crescente de preços; 

b) No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público, 
convocando-se previamente todas as empresas licitantes. 

  10.1.4.2.2. Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja, 
quando o segundo classificado for empresa de pequeno porte ou microempresa e a proposta do mesmo 
for igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada (1º), a empresa de 
pequeno porte ou microempresa poderá apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 10.1.4.2.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na 
hipótese acima prevista, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte 
remanescentes com propostas de valor igual ou até 10%(dez por cento) superior à proposta mais bem 
classificada (1º) na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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  10.1.4.2.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo de até 10%(dez por cento) superior à proposta mais 
bem classificada, será realizado sorteio entre elas para definição daquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta; 

 10.1.4.2.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 10.1.4.2.6. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

  10.1.4.2.7. A nova proposta deverá ser apresentada, em original ou cópia autenticada, por 
escrito e devidamente assinada, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação para apresentação 
da mesma, sob pena de preclusão; 

 10.1.4.3. Da Adjudicação: 

  10.1.4.3.1. O objeto da licitação será adjudicado às propostas selecionadas, obedecida à 
ordem de classificação. 

 

XI - DIVULGAÇÃO: 

11.1. A divulgação dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, tendo como princípio a sua 
publicidade e levando-se em conta a agilidade dos modernos meios de comunicação, será feito por: 

a) Telegrama, fax ou e-mail, com confirmação do recebimento; 

b) Comunicação direta aos interessados, via representantes presentes à reunião lavrado em ata; 

c) Publicação no Diário Oficial do Município, quando for expressa exigência legal. 

11.2. Os atos objetos de divulgação são os relativos à habilitação ou inabilitação de licitação, 
desclassificação ou classificação de propostas, resultado do certame, anulação ou revogação da 
licitação, e demais ocorrências que afetem o desenrolar do processo, e possam influir na isenção dos 
procedimentos. 

 

XII - DA CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO 

12.1. A adjudicatária deverá assinar o contrato e retorná-lo ao Departamento de Comunicação e 
Documentação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, se sediado no Município de Bauru e, de até 
05(cinco) dias úteis, se fora do Município, a contar do recebimento do mesmo. 

12.2. O Departamento de Comunicação e Documentação convocará a adjudicatária para assinar o 
contrato, que deverá fazê-lo no prazo e nas condições estabelecidas, sob pena de decair do direito de 
contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de 
sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8666/93 e 8883/94. 

12.3. Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, é facultado à 
Administração convocar as outras proponentes na ordem de classificação para fazê-lo com igual prazo e 
condições da proposta vencedora, ou ainda revogar a licitação independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei Federal 8666/93 e item 12.2. deste edital. 

12.4. A Administração, em todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidades para si, independente 
de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, sem prejuízo das demais 
penalidades aplicáveis à contratada, rescindir o contrato, baseada nas Leis Federais nº 8666/93 e 
8883/94. 

12.5. Caso a empresa vencedora seja de estado diverso do Estado de São Paulo, deverá a mesma 
comprovar, para fins de assinatura do contrato, a chancela ou registro no CREA/SP demonstrando que 
tem condição legal de atuar neste Estado, nos termos da Resolução nº 336/89 do CONFEA. 
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XIII - SANÇÕES PARA INADIMPLÊNCIA 

13.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o Município 
de Bauru reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5  
(cinco) dias sobre o valor do contrato, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 
8666/93, quais sejam: 

 13.1.1. Advertência; 

 13.1.2. Multa de 10% do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral, sem prejuízo da 
aplicação de multa prevista no item 13.1 do edital; 

 13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

13.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

13.2. A licitante vencedora, depois de cientificada pelo Município de Bauru da imposição de qualquer 
penalidade, poderá apresentar no prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decisão. O 
Município de Bauru se reserva o direito de julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

XIV - DA DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

14.1. Os serviços de que trata o presente edital será dirigido por engenheiro ou arquiteto residente em 
Bauru, com registro no CREA, presente diariamente, em, no mínimo, um turno de trabalho, a ser 
definido entre as partes. 

14.2. O Município de Bauru exercerá a mais ampla fiscalização e supervisão dos trabalhos referentes ao 
objeto licitado, sem prejuízo da responsabilidade da licitante contratada, designando para tanto 
engenheiro civil e/ou prepostos, devidamente credenciados, aos quais caberá fiscalizar em todos os seus 
aspectos a execução dos mencionados trabalhos. 

14.3. A fiscalização terá acesso a todas as etapas e dependências referentes às operações de execução do 
objeto licitado, cabendo-lhe, ainda: 

 14.3.1. Agir e decidir soberanamente perante a empresa contratada acerca da execução do objeto 
licitado, inclusive rejeitando os trabalhos que estiverem em desacordo com os projetos básicos e 
executivo e proposta vencedora, com as normas de especificações ou com a melhor técnica consagrada 
pelo uso; 

 14.3.2. Ordenar a imediata retirada do local, do empregado, do equipamento e no máximo em 48 
horas do material rejeitado, por dificultar a realização dos trabalhos referentes ao objeto licitado ou à 
fiscalização feita; 

 14.3.3. Notificar por escrito a empresa contratada e comunicar seus superiores acerca de todas as 
ocorrências especificadas nos itens anteriores. 

14.4. A Adjudicatária manterá, no local da obra, o diário de obra ou diário de ocorrência, com todas as 
folhas devidamente rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, onde serão registrados: 

14.4.1. Pela Adjudicatária: 

a) As condições prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As consultas à fiscalização; 

c) As datas de conclusão das etapas no cronograma aprovado; 

d) Os acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 

e) Números de empregados presentes; 
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 f) Outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados. 

14.4.2. Pela Fiscalização: 

a) Atestação da veracidade dos apontamentos efetuados pela Adjudicatária; 

b) Soluções às consultas formuladas ou providências solicitadas; 

c) Juízos ou restrições a respeito do andamento da obra; 

d) Outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados. 

14.5. A Adjudicatária é obrigada a permitir a fiscalização dos materiais, da execução das obras e 
serviços, além de facultar o acesso a todas as partes das obras contratadas. 

14.6. É assegurado à FISCALIZAÇÃO  o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem 
prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Adjudicatária  e sem que esta tenha direito a qualquer 
indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da 
ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviços executados 
ou em material posto na obra. 

14.7. A Adjudicatária obriga-se a retirar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem de 
serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver atitude hostil 
para com os fiscais ou prepostos do Município. 

 

XV - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

15.1. A proponente poderá solicitar esclarecimentos complementares através de correspondência 
protocolada na Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Compras e Licitações, aos cuidados da 
Comissão Permanente de Licitação. 

15.2. As consultas de esclarecimentos poderão ser formuladas, com no mínimo 03(três) dias de 
antecedência antes da data final consignada para a entrega das propostas, e, se consideradas pertinentes, 
a exclusivo critério da Comissão Permanente de Licitação, serão respondidas. 

15.3. Caso a proponente não solicite esclarecimentos dentro do prazo legal, pressupõe-se que os 
elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, qualquer reclamação 
posterior. 

 

XVI - DA VISITA TÉCNICA 

16.1. A visita técnica não é obrigatória, podendo ser facultativa. Qualquer dúvida entrar em contato 
com a Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua José Aiello, nº 3-30, fone 14-3104-1463 ou pelo e-
mail compras_saude@bauru.sp.gov.br 
 

XVII - DOS RECURSOS 

17.1. Dos atos da Administração praticada na presente Concorrência Pública, cabem os recursos 
previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8666/93 os quais, se interpostos, deverão observar o prazo de 
05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e o disposto nos incisos e parágrafos do mesmo artigo, 
tendo efeito suspensivo. 

17.2. Os recursos deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Compras e 
Licitações aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, em duas vias sendo a segunda via 
devolvida no ato, como recibo. 

17.3. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, 
bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
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 17.4. Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis; 

17.5. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa; 

17.6. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos 
interessados. 

 

XVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

18.1. A licitante vencedora, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei  Federal n º 8666/93, fica obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões, mediante  aditamento 
contratual. 

18.2. A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato quando constatados vícios, defeitos ou incorreções 
de execução ou de materiais empregados. 

18.3. A licitante vencedora é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
possibilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

18.4. A licitante vencedora deverá manter permanentemente na obra um engenheiro ou arquiteto, com 
carga horária mínima de 04(quatro) horas fixo, diariamente, manhã e/ou tarde, durante todo o período da 
obra, devidamente credenciado para receber, como seu representante, ordem de execução, dar 
andamento às providências nelas contidas ou delas decorrentes e tudo o mais necessário à boa execução 
dos serviços e obras objeto deste contrato, somente podendo substituí-lo por elemento de igual, ou 
melhor, experiência profissional e mediante prévia autorização escrita do licitante vencedora. 

18.5. Sempre que necessário, a licitante vencedora poderá reforçar a sua equipe de técnicos na obra para 
permitir a execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se ficar constatada tal necessidade. 

18.6. Ao final da obra, deverá a licitante vencedora proceder à recomposição do terreno, demolição das 
construções do canteiro, limpeza e remoção de todo o material indesejável. 

18.7. Terá a licitante vencedora que reforçar o seu parque de equipamentos se for constatada 
inadequação para realizar os serviços de acordo com cronograma ou se, em virtude de atraso em uma 
das suas fases, for necessário esse aumento de equipamentos para recuperação de tempo perdido. 

18.8. Se necessário, a licitante vencedora praticará a substituição dos equipamentos defeituosos ou que 
estiverem em más condições de funcionamento. 

18.9. Somente após o término da utilização dos equipamentos em face do plano de trabalho 
desenvolvido ou mediante autorização escrita do Município, poderá a licitante vencedora retirá-los do 
canteiro de obras. 

18.10. A licitante vencedora deverá executar rigorosamente o serviço, sendo vedada qualquer alteração 
ou acréscimo sem a competente autorização escrita do Município. 

18.11.  A licitante vencedora obriga-se a impedir que o seu pessoal ou equipamento ingresse em terras 
de terceiros sem autorização do Município, respondendo por qualquer dano que tal procedimento 
originar. 

18.12. A licitante vencedora deverá submeter à aprovação do Município, amostras de materiais a serem 
utilizados na execução das obras. 

18.13. Correrão por conta e risco da licitante vencedora todas as despesas, inclusive os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  

XIX - CONDIÇÕES GERAIS 
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 19.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital, serão conforme art. 110, da Lei Federal nº 
8666/93. 

19.2. É facultada à Comissão ou Autoridade superior deste Município, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar instrução do processo licitatório, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na 
proposta. 

19.3. Os proponentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as 
penas da lei. 

19.4. Não será permitida terceirização e a sub-empreitada da obra, no todo ou em parte, sem a expressa 
anuência do Município. 

19.5. Toda a obra e serviços deverão ser matriculados no INSS, no prazo máximo de 30 dias após a 
assinatura do contrato, apresentando os comprovantes do pagamento referente a ISS, FGTS e INSS do 
mês anterior para o recebimento da segunda medição em diante, ficando a contratada responsável pela 
baixa da referida matrícula. 

19.6. Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada, se o Município tiver 
conhecimento de fato desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
econômico financeiro e qualificação técnica, não apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, ou 
decorrentes de fatos supervenientes, só conhecidos após o julgamento; 

19.7. Ocorrendo a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no subitem anterior deste 
Edital, o Município poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificação, ou revogar 
a licitação; 

19.8. É vedado à licitante vencedora caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente licitação, para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município; 

19.9. Poderão ser constituídas comissões técnicas de livre escolha do Prefeito para assessorar a 
Comissão Permanente de Licitação em qualquer etapa do procedimento licitatório; 

19.10.  Quando da assinatura do contrato, a licitante vencedora prestara garantia no valor  de  
5%  (cinco por cento) do valor do contrato, optando pela modalidade, nos termos do  art. 56, § 1º, 
Incisos de I a III, e §§ 2º e 4º da Lei Federal n º 8666/93.  

19.11. No caso de caução em dinheiro, o valor será restituído, mediante requerimento da contratada, 
após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, corrigida monetariamente pelo 
I.P.C.A./I.B.G.E em caso de sua extinção, pelo índice que vier a substituí-lo, aplicando-se 
analogicamente o disposto no Decreto Municipal nº 10645/08 e na Lei Municipal nº 5798/09, bem como 
incidência de juros moratórios de 0,5% (cinqüenta centésimo por cento) ao mês ou fração. 
 

19.12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

19.13. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre esta Concorrência Pública junto a 
Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Compras e Licitações, a Rua José Aiello, nº 3-30 - Centro na 
cidade de Bauru / SP, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas ou pelo telefone 
(014)  3104-1463. 

19.14.  A entrega dos envelopes a que se refere à cláusula VII implicará a aceitação das regras do 
presente edital por parte do interessado /  licitante; 

19.15. O Município efetuará a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra e 
recolherá à Previdência, caso não seja efetuado corretamente pela licitante vencedora. 

19.16.  Para as questões que se suscitarem entre os eventuais interessados e a Administração Municipal 
de Bauru na interpretação das cláusulas do presente edital e que não forem resolvidas amigavelmente na 
esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo os 
interessados de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
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XX - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
20.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei Federal nº 8666/93. 
20.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas, ou irregularidades que 
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
20.2. A impugnação deverá ser protocolada na Divisão de Licitações localizada na Praça das Cerejeiras, 
1-59, 2º andar, Secretaria de Administração aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, em 
duas vias sendo a segunda via devolvida no ato, como recibo. 
20.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
20.4. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital que decidirá antes da data da sessão ou, 
não sendo possível responder no prazo estabelecido, poderá determinar a suspensão do certame. 
20.5. Não serão conhecidas às impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente 
 

XXI – ANEXOS. 

21.1 - São peças integrantes do presente editais Anexos de I a XI. 

 
Bauru, 19 de abril de 2012. 

 
 
 
 

Dr. José Fernando Casquel Monti 
Secretário Municipal de Saúde 
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 Anexo I 

 
MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Em Papel Timbrado da Licitante) 

(Local e Data) 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua José Aiello, nº 3-30 – Centro - Bauru / SP. 

 

Concorrência Pública n.º  001/11 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente fica credenciado, o Sr(s) ..................., (nome, qualificação e residência), portador da 
Carteira de Identidade N.º. .........., Expedida em.../.../..., pelo ............, CPF N. º. ..., Para representar 
a............ (nome, endereço, CNPJ), inscrita na Concorrência Pública em epígrafe, a ter início nesta data, 
podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e 
notificações, interpor recursos, assinar atas e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos. 

 

 

Atenciosamente 

 

---------------------------- 

(Representante da Licitante) 
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Anexo II 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO  N.º 0000/11 

PROCESSO  N.º 32.005/11 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
MÃO DE OBRA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DO NÚCLEO DE SAÚDE GEISEL “DR. NEWTON 
BOHIN RIBEIRO” NA RUA ANTHERO DONINI, S/N – 
NÚCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE GEISEL – 
BAURU/SP, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA. 

 

O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ. sob n.º 
46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE ”, neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Saúde, José Fernando Casquel Monti; pelo Secretário Municipal de Obras, Arqº 
Eliseu Areco Neto e pelo Secretário Municipal de Planejamento, Arqº Rodrigo Riad Said, por força dos 
Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1.986 e  nº 6618, de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo 
Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, e a empresa ........................ estabelecida na cidade de ..........., 
na rua ........., n.º ..., inscrita no CNPJ/MF sob n.º..........., em diante denominada “CONTRATADA ”, 
representada neste ato  por............................., portador do RG. n.º ..................... e CPF  
n.º.............................. 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8666/93, e suas 
diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8883/94, tanto quanto pelas cláusulas e 
condições do Edital nº 156/2011 da Concorrência Pública n.º SMS 001/11, que faz parte integrante do 
Processo n.º 32.005/11, bem como as seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

1.1. Constitui objeto do presente a contratação de serviços de engenharia para a reforma e 
ampliação do Núcleo de Saúde Geisel “Dr. Newton Bohin Ribeiro” na Rua Anthero Donini, S/N – 
Núcleo Habitacional Presidente Geisel – Bauru/SP, com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, 
equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços em 
conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
nos termos da proposta ofertada pela CONTRATADA e encartada nos autos do processo administrativo 
nº 32.005/11. 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 18 (dezoito) meses a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado caso haja interesse das partes contratantes. 

 

Cláusula Segunda - PRAZO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO. 

2.1. O prazo para início da execução dos serviços será de 3 (três) dias corridos, contados a partir da 
expedição da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Obras, acompanhada da autorização 
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 expressa da Caixa Econômica Federal e o de conclusão é de até 240 (duzentos e quarenta) dias 
corridos. 

2.2. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da 
data de assinatura do contrato, todos os projetos complementares exigidos. 

 2.2.1. Os projetos deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e conforme o 
memorial técnico (Especificações e Normas Técnicas), conferidos e corrigidos pela CONTRATADA. 

 2.2.2. Todos os projetos complementares necessários à execução da obra deverão ser entregues em 
02 (duas) cópias impressas em papel sulfite (plotadas) e assinadas pelo calculista. 

  2.2.2.1 Os arquivos digitais (DWG e DWF) e respectivas ART’s deverão ser entregues no 
Departamento de Planejamento (DEPLAN) da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) da Prefeitura 
Municipal de Bauru. 

  2.2.2.2 Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução de 
obra (recolhida sobre o valor do contrato e assinada pelo mesmo profissional que forneceu os acervos 
técnicos). 

2.3. Caberá a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, relativa à Segurança e 
Medicina do Trabalho, objetivando a prevenção de acidentes pessoais e/ou materiais, bem como a 
preservação da saúde de seus trabalhadores, inclusive em relação à mão-de-obra contratada de terceiros. 

 2.3.1. Caberá ainda a CONTRATADA treinar seus funcionários para a prática de prevenção de 
acidentes, fornecerem os equipamentos de proteção individual necessários, bem como tornar obrigatória 
e fiscalizar sua utilização. 

 2.3.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de, sempre que julgar necessário, verificar por meio 
de agente técnico se as condições estão sendo cumpridas pela CONTRATADA, devendo esta garantir 
livre acesso às dependências da obra, bem como, apresentar toda a documentação relativa à Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

2.4. O CONTRATANTE manterá no local da execução do contrato lista que deverão ser assinadas por 
todos os trabalhadores designados pela CONTRATADA, a qual será recolhida diariamente pelo gestor 
designado pela CONTRATANTE para fiscalizar o cumprimento do contrato. 

2.5. A lista a que se refere o item anterior será atestada pelo gestor designado e arquivada no respectivo 
processo administrativo. 

2.6. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início da prestação dos serviços, os seguintes 
documentos dos empregados cujos nomes constem da lista mencionada no item anterior: Ficha do 
Registro do Empregado, Atestado Médico de Saúde Operacional – ASO, Cópia da carteira Profissional 
com o devido registro; 

2.7. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do recebimento pelos serviços prestados, os holerites, 
guias de FGTS (GFIP) e INSS (GPS) de todos os empregados constantes da lista anteriormente 
mencionadas que efetivamente tenham prestado o serviço objeto do contrato anexo durante os meses a 
que se refere a respectiva medição a ser efetuada; 

 2.7.1. A não apresentação dos documentos mencionados nos itens anteriores ensejará a retenção do 
pagamento devido até que os mesmos sejam regularmente apresentados, sem prejuízo das demais 
sanções previstas no contrato anexo e na Lei Federal nº. 8666/93. 

 2.7.2. Se a CONTRATADA omitir-se e não apresentar os respectivos documentos no prazo de 
30(trinta) dias depois de intimada pela Administração Municipal ficará sujeita a rescisão unilateral do 
contrato, nos termos do art. 78, I, c/c o art. 79 da Lei Federal nº. 8666/93, sem prejuízo das sanções 
contratuais e legais pertinentes e da denúncia da situação ao órgão competente do Ministério do 
Trabalho e Emprego para providências pertinentes. 

 

Cláusula Terceira: VALOR DO CONTRATO  
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 3.1. O valor do presente contrato será de R$ ...............(............) obtidos com base na planilha de 
quantidade e preços unitários da CONTRATADA. 

3.2. A despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela verba: 

- ficha 208– Elemento 51 – Sub. – Elemento 99 – Vinculo 04 – Centro de Custo 119 – Destinação de 
Recursos 0.1.02 – Fonte de Recursos 01 – Aplicação 300.03 – Ampliação UBS Dr. Newton Bohin 
Ribeiro - Contrapartida.  

- ficha 208 – Elemento 51 – Sub. – Elemento 99 – Vinculo 04 – Centro de Custo 119 – Destinação de 
Recursos 0.2.02 – Fonte de Recursos 05 – Aplicação 300.03 – Ampliação UBS Dr. Newton Bohin 
Ribeiro.  

3.3. Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiro por parte do Contratante, a 
entrega dos serviços poderá vir a ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem que 
isso represente quebra de contrato a ensejar rompimento de avença e ou justificar pagamento de multa. 

 

Cláusula Quarta: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei Federal n º 8666/93, fica obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões, mediante aditamento 
contratual. 

4.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato quando constatados vícios, defeitos ou incorreções 
de execução ou de materiais empregados. 

4.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
possibilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

4.4. A CONTRATADA deverá manter permanentemente na obra um engenheiro ou arquiteto, com 
carga horária mínima de 04(quatro) horas fixo, diariamente, manhã e/ou tarde, durante todo o período da 
obra, devidamente credenciado para receber, como seu representante, ordem de execução, dar 
andamento às providências nelas contidas ou delas decorrentes e tudo o mais necessário à boa execução 
dos serviços e obras objeto deste contrato, somente podendo substituí-lo por elemento de igual, ou 
melhor, experiência profissional e mediante prévia autorização escrita do CONTRATANTE. 

4.5. Sempre que necessário, a CONTRATADA poderá reforçar a sua equipe de técnicos na obra para 
permitir a execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se ficar constatada tal necessidade. 

4.6. Ao final da obra, deverá a CONTRATADA proceder à recomposição do terreno, demolição das 
construções do canteiro, limpeza e remoção de todo o material indesejável. 

4.7. Terá a CONTRATADA que reforçar o seu parque de equipamentos se for constatada inadequação 
para realizar os serviços de acordo com cronograma ou se, em virtude de atraso em uma das suas fases, 
for necessário esse aumento de equipamentos para recuperação de tempo perdido. 

4.8. Se necessário, a CONTRATADA praticará a substituição dos equipamentos defeituosos ou que 
estiverem em más condições de funcionamento. 

4.9. Somente após o término da utilização dos equipamentos em face do plano de trabalho desenvolvido 
ou mediante autorização escrita do CONTRATANTE, poderá a CONTRATADA retirá-los do canteiro 
de obras. 

4.10. A CONTRATADA deverá executar rigorosamente o serviço, sendo vedada qualquer alteração ou 
acréscimo sem a competente autorização expressa do CONTRATANTE. 

4.11.  A CONTRATADA obriga-se a impedir que o seu pessoal ou equipamento ingresse em terras de 
terceiros sem autorização do CONTRATANTE, respondendo por qualquer dano que tal procedimento 
originar. 
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 4.12. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação do CONTRATANTE, amostras de materiais a 
serem utilizados na execução das obras. 

4.13. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos 
trabalhistas, previdenciários, ficais e comerciais resultantes da execução do contrato.  

 

Cláusula Quinta: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / MEDIÇ ÃO 

5.1. As medições serão calculadas com base nas quantidades de serviços executados e considerando os 
preços unitários de planilha de preços da CONTRATADA. 

5.2. As medições serão apresentadas mensalmente pela CONTRATADA através de requerimento e 
Planilha Orçamentária, sempre no último dia de cada mês. 

5.3 As medições serão conferidas e liberadas pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de 
representante do Ministério da Saúde – União Federal e Fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras 
Secretaria Municipal de Obras. 

5.4. O pagamento referente a cada medição apresentada será efetuada após a aprovação e liberação dos 
recursos financeiros pela Caixa Econômica Federal, em conta bancária vinculada ao contrato de 
Repasse; sendo que a autorização do saque dos recursos creditados, dependerá da medição atestada pela 
Caixa. 

5.5. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no 
art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. 

5.6. A CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a 
remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços, nos termos 
do art. 31, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 8212/91. 

 

Cláusula Sexta: RECEBIMENTO DA OBRA 

6.1. Para o recebimento da obra observar-se-á o procedimento a seguir: 

 6.1.1. A fiscalização do CONTRATANTE verificará se a obra está concluída de acordo com 
estabelecido nas especificações técnicas e, em caso positivo, proporá a sua aceitação provisória; 

 6.1.2. Após a entrega da última medição será dado prazo de 90 (noventa) dias para a observação 
do objeto contratado, ao final do qual a mesma será recebida definitivamente através da Secretaria de 
Obras; 

   6.1.3. A garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código 
Civil Brasileiro, ficando a CONTRATADA responsável, neste período, sendo obrigado a reparar, 
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou  em parte, os serviços e obra 
empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidade pelo CONTRATANTE, contados da 
data do recebimento definitivo do objeto contratado.  

 6.1.4. Antes da assinatura do Termo de Recebimento, quer provisório quer definitivo, a 
CONTRATADA deverá atender todas as exigências da fiscalização do CONTRATANTE, relacionadas 
com qualquer defeito ou imperfeição verificados, que deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, sem 
qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

 6.1.5. A assinatura do Termo de Recebimento em definitivo não implica em eximir a 
CONTRATADA das responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro. 

 

Cláusula Sétima: FISCALIZAÇÃO 

7.1. O CONTRATANTE fiscalizará, por meio que julgar melhor, seja por fiscais ou prepostos que ela 
designar, devendo a CONTRATADA facilitar de modo amplo e completo, as ações dos fiscais 
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 permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra, em locais onde se encontrarem depositados 
materiais e equipamentos destinados aos serviços referidos neste contrato, no edital  e seus anexos. 

7.2. A Fiscalização agirá e decidirá em nome do CONTRATANTE perante a CONTRATADA, 
inclusive rejeitando os trabalhos que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas e 
especificações ou com a melhor técnica consagrada pelo uso, a seu critério exclusivo, por escrito, 
notificando a CONTRATADA e comunicando aos seus superiores. 

7.3. A fiscalização ordenará a imediata retirada do local de empregado da CONTRATADA que 
dificultar a sua ação fiscalizadora. 

7.4. A CONTRATADA obriga-se a retirar, até 48 (quarenta e oito) horas após receber a notificação, 
todo o material ou equipamento rejeitado pela fiscalização; desmanchar e refazer as suas expensas o 
serviço que não for aceito. 

 

Cláusula Oitava: MULTAS E PENALIDADES  

8.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o 
CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o 
total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal n.º 8666/93, quais sejam: 

 8.1.1. Advertência; 

 8.1.2. Multa de 10% do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral, sem prejuízo da 
aplicação de multa prevista no item 8.1; 

 8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

8.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

8.2. A CONTRATADA, depois de cientificada pelo CONTRATANTE da imposição de qualquer 
penalidade, poderá apresentar no prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decisão. O 
CONTRATANTE se reserva o direito de julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

 

Cláusula Nona: RESCISÃO ADMINISTRATIVA  

9.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, a qualquer tempo o presente contrato, 
conforme arts. 77 e 78, incs. I a XII e XVII da Lei Federal nº 8666/93. 

9.2. Em caso de rescisão contratual pelos motivos dispostos no art. 80 da Lei Federal n.º 8666/93, a 
CONTRATADA perderá em favor do CONTRATANTE a garantia a que se refere o item 21.10 do 
edital, sendo exigida ainda a complementação referente à multa de 10% (dez por cento), nos termos da 
Cláusula Oitava. 
 

Cláusula Décima: RESCISÃO DE PLENO DIREITO 

10.1. Em caso de atraso no cronograma das obras, por culpa da CONTRATADA, este contrato estará 
rescindido de pleno direito, sem prévio aviso ou medida judicial. Neste caso o CONTRATANTE imitir-
se-á, imediatamente, na posse das obras, sem mais formalidades. 

10.2. Em caso de rescisão contratual pelos motivos acima especificados, a CONTRATADA perderá em 
favor do CONTRATANTE a retenção a que se refere à Cláusula Décima Primeira deste contrato, sendo 
exigida ainda a complementação referente a multa de  10% (dez por cento) do valor do contrato, nos 
termos da Cláusula Oitava. 
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Cláusulas Décima Primeira: GARANTIA 

11.1. A CONTRATADA no ato da assinatura do presente contrato prestará garantia no valor  de  5%  
(cinco por cento) do valor do contrato, optando pela modalidade, nos termos do  art. 56, § 1º, Incisos de 
I a III, e §§ 2º e 4º da Lei Federal n º 8666/93.  

11.2. No caso de caução em dinheiro, o valor será restituído, mediante requerimento da contratada, após 
a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, corrigida monetariamente pelo 
I.P.C.A./I.B.G.E em caso de sua extinção, pelo índice que vier a substituí-lo, aplicando-se 
analogicamente o disposto no Decreto Municipal nº 10645/08 e na Lei Municipal nº 5798/09, bem como 
incidência de juros moratórios de 0,5% (cinqüenta centésimo por cento) ao mês ou fração. 
Cláusula Décima Segunda: DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O presente contrato está vinculado ao Edital, de acordo com o Art. 55, inciso XI da Lei Federal nº 
8666/93 e a proposta da contratada. 

12.2. A obra, deverá ser matriculada no INSS, no prazo máximo de 30 dias após a assinatura deste 
contrato. Os comprovantes de pagamento referente a ISS-FGTS-INSS do mês anterior, deverão ser 
apresentados para recebimento da segunda medição em diante. 

12.3. Fica a CONTRATADA responsável pela baixa da matrícula referida na cláusula 12.2. 

12.4. Não será permitida terceirização e a sub-empreitada da obra, no todo ou em parte, sem a expressa 
autprização do CONTRATANTE. 

12.5. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato, para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 

12.6. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ 
nº 46.137.410/0001-80, número do processo e número do contrato. 

12.7. O Município efetuará a retenção de 11%(onze por cento) sobre o valor da mão de obra e recolherá 
à Previdência, caso não seja efetuado corretamente pela contratada. 

Cláusula Décima Terceira: DO FORO 

13.1.  Fica eleito e convencionado entre as partes o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, 
para solução de qualquer litígio ou ações decorrentes do presente contrato, ou ainda de sua execução. 

13.2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04(quatro) vias de 
igual teor, com 02  (duas) testemunhas a tudo presente. 

Bauru, _____ de _______ de 2012. 

 

José Fernando Casquel Monti Eliseu Areco Neto Rodrigo Riad Said 

Secretário Municipal de  

Saúde 

Secretário Municipal de 
Obras 

Secretário Municipal de 
Planejamento 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

Nome:      Nome:  

RG:      RG:  

Ass inatura:      Ass inatura 
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ANEXO III 

Declaração de cumprimento do art. 27 da Lei Federal 8666/93 e art. 7º, XXXIII da 
Constituição Federal. 

 

REF.: Concorrência Pública n.º SMS 001/11 

 

 

A empresa: _______________________________________, inscrito do CNPJ n.º 
__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr.(a)________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
__________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA , para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9854, 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.  

 

(assinatura do representante legal) 
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 Anexo IV 

ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

 

A medição dos serviços será feita mensalmente, no último dia de cada mês em conjunto 
com o engenheiro responsável pela execução e o Engenheiro Fiscal do Contratante, na qual será apurado 
o serviço concluído no período, sendo que os serviços medidos serão submetidos a medição, 
conferência, aprovação do Arquiteto ou Engenheiro da Caixa Econômica Federal, para ser atestado os 
serviços. 

A empresa formalizará processo contendo ofício a Secretaria de Obras solicitando a 
aceitação e pagamento dos serviços. 

O referido ofício deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 

I- Planilha acumulativa dos serviços executados, (2 vias e disquete);  

Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao serviço executado e ou projeto 
quando for o caso (somente na 1ª medição); 

II-  Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao serviço executado e ou projeto 
quando for o caso (somente na 1ª medição); 

III-  Cópia da Matrícula da obra junto ao INSS; (somente na 1ª medição); 

IV-  Cópia da ordem de serviço (somente na 1ª medição). 

É de responsabilidade da Contratada a colocação de placas (padrão Caixa Econômica 
Federal) de obra identificando a empresa e seus responsáveis (no prazo de até 15 dias, após o inicio das 
obras) e de inauguração, conforme modelos fornecidos pela Contratante. 
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 ANEXO V 
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO  
 
Obra: Unidade Básica de Saúde “UBS GEISEL” - Bauru/SP  
“Unidade Básica de Saúde Dr. Newton Bohin Ribeiro”  
Ampliação de prédio e benfeitorias sendo um prédio principal, térreo, com estrutura de concreto 
armado, alvenaria e cobertura metálica e outros prédios auxiliares, sendo todos para abrigar o serviço de 
saúde pública, unidade de saúde, tipo Unidade Básica de Saúde (UBS GEISEL) da Secretaria Municipal 
de Saúde no N. Hab. Presidente Ernesto Geisel – Zona Leste da cidade de Bauru/SP.  
 
Local: Rua Anthero Donnini, qt.º 01, lado impar, s/n.º , esquina com a Rua Alziro Zarur, qt.º 06, 
Setor 03 – Quadra 1.188 - N. Hab. Presidente Ernesto Geisel – Bauru/SP  
PARTE A: GENERALIDADES  
 
1. INTRODUÇÃO:  
O conjunto de Especificações e Normas Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições que 
presidirão o desenvolvimento da obra de ampliação do prédio onde vai funcionar a Unidade Básica de 
Saúde “UBS GEISEL”– BAURU-SP – S.P. Nº 4.466 a 4.470. O projeto de arquitetura foi elaborado 
pela Secretaria Municipal de Planejamento – DEPLAN – Divisão de Projetos - Bauru-SP.  
 
2. DO TERRENO:  
 
O Terreno está localizado na Rua Anthero Donnini, qt.º 01, lado impar, s/n.º , esquina com a Rua Alziro 
Zarur, qt.º 06, Setor 03 – Quadra 1.188 - N. Hab. Presidente Ernesto Geisel – Zona Leste – Bauru/SP.  
 
3. DO PROJETO:  
Qualquer dúvida com relação aos desenhos e especificações técnicas deverá ser dirigida em consulta ao 
Departamento de Planejamento (DEPLAN) da Secretaria Municipal de Planejamento de Bauru/SP.  
3.1. Fazem parte do corpo de desenhos todos os que forem elaborados para completar, explicar e cobrir 
condições especiais encontradas durante a execução dos trabalhos, ou como resultado da revisão, 
cancelamento ou aumento dos desenhos e especificações iniciais.  
3.2. O projeto compõe-se da seguinte prancha de desenhos:  
� SP 4.466 - Planta do existente e Demolição Folha 01  
� SP 4.467 - Planta de Ampliação Folha 02  
� SP 4.468 - Cortes AA, CC, e DD Folha 03  
� SP 4.469 - Elevações Folha 04  
� SP 4.470 - Planta de Cobertura Folha 05  
� Caderno de Detalhes  
 
3.3. A empresa licitante vencedora da concorrência, após a assinatura do contrato, poderá receber a 
Ordem de Serviço para a realização dos Serviços Iniciais (como ex: instalação do canteiro de obras, 
demolições, etc...), e deverá apresentar no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados da 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial de Bauru, com veiculação às terças-feiras, quintas-
feiras e aos sábados e disponibilizado para consulta no site: 
http://www.bauru.sp.gov.br/jurídico/diário_oficial, todos os projetos complementares abaixo descritos. 
Os projetos deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e conforme este memorial 
técnico (Especificações e Normas Técnicas). Os projetos técnicos executivos deverão ser entregues 
conferidos, corrigidos e revisados e pela empresa licitante. Todos os projetos técnicos executivos 
(complementares) necessários à execução da obra deverão ser entregues em 02 (duas) cópias impressas 
em papel sulfite (impressas/plotadas) em pranchas padrão DEPLAN¹ e assinadas pelo calculista. Os 
arquivos digitais (AutoCad = .dwg), Atestados e respectivas ART² deverão ser entregues ao 
Departamento de Planejamento (DEPLAN) da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) da 
Prefeitura Municipal de Bauru/SP. A empresa construtora deverá apresentar a Anotação de 
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 Responsabilidade Técnica (ART²) de  execução de obra (recolhida sobre o valor do contrato e assinada 
pelo mesmo profissional que forneceu os acervos técnicos).  
 
OBSERVAÇÃO:  
1). Padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras 
de 18,5 cm.  
2). A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento que somente o profissional 
habilitado (no caso, o engenheiro responsável pelo serviço) poderá emitir. É o documento que 
vincula o trabalho executado à responsabilidade profissional. Ele é amparado por lei e órgão 
competente, neste caso, o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura). A ART deve 
estar devidamente preenchida com os dados do cliente, endereço e descrição completa e correta 
dos serviços executados, além da identificação do profissional. Para que a ART tenha validade ela 
deve ser assinada e a respectiva taxa, recolhida.  
3.4. Sem a entrega desses documentos e projetos a empresa licitante não poderá iniciar a execução da 
obra [serviços relativos ao projeto]. Os projetos técnicos complementares compõem-se de:  
 
A). PROJETO ESTRUTURAL COMPLETO contendo:  
Projeto de estrutura de concreto armado: planta de locação, fôrmas, especificações e detalhamento 
de ferragens das fundações, muretas e muros de arrimo (vigas e pilaretes), pilares, vigas, vigas 
cintamento, vigas calhas, vigas testeiras, platibandas, lajes maciças, lajes pré-moldadas, base de 
concreto para caixa d’água (estacas e blocos), fundações e estrutura de muros divisórios, escadas e 
rampas, fundações e estrutura dos abrigos (lixo, gás, energia, armários, etc...) e demais elementos que se 
fizerem necessários.  
- Deverão constar nos projetos os resumos de formas (m²), ferragens (Kg) e concreto (m³) a serem 
utilizadas em cada etapa na obra (estacas, blocos, vigas baldrames, pilares, vigas, lajes, etc...).  
OBSERVAÇÃO:  
- Deverão constar nos projetos técnicos os resumos de formas (m²), ferragens (Kg) e concreto (m³) 
a serem utilizadas em cada etapa na obra (estacas, blocos, vigas baldrames, pilares, vigas, lajes, 
etc...).  
- Atestado Técnico fornecido pelo calculista e responsável técnico da empresa contratada, 
atestando que a estrutura existente (fundações, pilares, vergas e vigas) suportará as alterações 
proposta na reforma do prédio.  
Projeto e apresentação: Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-out 
do arquitetônico em cor cinza claro, com os eixos do projeto arquitetônico, com anotações do projeto de 
estrutura em destaque (preto ou coloridos) constituído de pranchas individuais, apresentadas 
separadamente, por etapas [estacas/ blocos e baldrames/vigas/pilares/lajes, etc...] com os projetos de 
infra-estrutura [estacas, sapatas, blocos, etc...] detalhes das estacas [cargas, profundidades, cotas de 
arrasamento, detalhes da armação], detalhes dos blocos, resumos de aço, concreto e forma, etc... E a 
super-estrutura (vigas, pilares, vigas-cintamento, vigas-calhas, vigas-testeiras, platibandas, lajes 
maciças, lajes pré-moldadas, etc...), fundações e estrutura de muros divisórios, escadas e rampas, 
fundações e estrutura dos abrigos (energia, gás, armários, etc...), em detalhes, com desenhos das 
ferragens, formas, etc... Com resumos do aço, concreto e forma por etapas. Respeitando as Normas 
Técnicas da ABNT. Os desenhos deverão ser entregues em duas vias no padrão DEPLAN de tamanhos: 
duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm.  
Projeto da estrutura de madeira das coberturas:  
- O madeiramento novo será em peroba de primeira qualidade, em peças com dimensões uniformes, 
com medidas precisas, que não apresente nós, empenamento, rachaduras ou qualquer outro defeito. 
Atendendo as especificações técnicas da ABNT, conforme diretriz no projeto arquitetônico.  
A estrutura de madeira da cobertura do prédio (ampliação], contendo: tesouras, vigotas, terças, caibros e 
ripas dispostas e nominadas (identificadas) conforme planta de cobertura, com tesouras, contra-
ventamentos, terças, mãos francesas e demais elementos, apoiados em vigas para receber a cobertura 
com telhas do tipo cerâmicas, romana, com inclinação igual ao existente. Conforme projeto básico e de 
acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  
OBSERVAÇÃO:  
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 - O projeto de estrutura de madeira deverá conter relação material (dimensões, seções, quantidade e 
peso) e a especificação das ferragens de travamento e emendas, [reforços de perfis de aço, tipo de 
madeira à ser utilizada], etc...  
B). PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETO contendo:  
- Entrada de energia: Conforme projeto e desenhos, o prédio da UBS GEISEL receberá uma entrada 
de energia, de acordo com a demanda, contendo: projeto da nova entrada de energia (completo), 
memorial técnico e cálculo da demanda, com a previsão de reserva de no mínimo de 20% (na caixa de 
entrada, nos eletrodutos, cabos e disjuntores).  
Projeto: Será composto de desenhos e especificações: Poste de entrada, rede de alimentação da rede da 
Concessionária CPFL (com especificação dos eletrodutos, cabos com ø mm² e isolação (V), roldanas, 
etc...), diagrama unifilar e detalhes, como: desenho da elevação do poste e abrigo da entrada e quadro de 
medição, especificando nos desenhos: eletrodutos, calhas, cabos (ø mm²), bitolas, disjuntores (A), caixa 
de medição, caixa para dispositivo de proteção e manobra, caixa do quadro geral de distribuição, tipo de 
caixas (conforme padrão CPFL), chaves seccionadoras e sistema de aterramento e detalhes do 
aterramento. Respeitando as Normas Técnicas da ABNT e as normas da empresa concessionária local 
(CPFL).  
- Entrada da rede de telefonia.  
- Entrada da rede de lógica.  
- Cálculo da demanda (com memória) conforme normas da concessionária local (CPFL).  
- Memorial Técnico Descritivo da entrada e das instalações elétricas.  
- Lista de material.  
- Projeto da rede de iluminação elétrica (já com a previsão de reserva de no mínimo de 20 %, na 
caixa de entrada, nos eletrodutos, nos cabos e disjuntores), contendo: sistema de distribuição, circuitos, 
quadros de cargas, quadros de disjuntores, eletrodutos, cabos, fios, pontos de luz, interruptores, 
tomadas, ventiladores, pontos de energia para torneiras especiais [sensores], porteiro eletrônico, 
máquinas reprográficas, campainha, sirene, antena de TV, luminárias de emergência, pontos para 
condicionadores de ar, pontos para exaustores e caixas de ventilação, etc... Desenvolvido a partir da 
relação fornecida neste memorial (Especificações e Normas Técnicas) e projeto arquitetônico. Após a 
execução, a empresa construtora deverá solicitar a ligação definitiva da rede elétrica, junto a CPFL.  
- Projeto da parte elétrica no projeto de prevenção e combate à incêndios: luminárias de 
emergência, sinalização, etc....  
- Projeto da parte elétrica no projeto de climatização e exaustão dos ambientes: Pontos de energia 
para aparelhos de ar condicionado, caixas de ventilação, motores e exaustores conforme projeto 
técnico executivo à ser elaborado/dimensionado pela empresa construtora.  
- Projeto da rede de lógica com tubulação, cabos e terminais.  
- Projeto da rede de telefonia (tubulação seca).  
- Projeto da rede de alarmes (tubulação seca).  
- Lista de material.  
- Atenção:- O projeto técnico deverá prever a instalação de redes de abastecimento aéreas, por cima da 
laje, evitando redes enterradas sob a edificação.  
Projeto e apresentação: Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-out 
do arquitetônico em cor cinza claro, com circuitos e pontos elétricos em destaque (coloridos) constituído 
de pranchas separadas com os projetos de rede de distribuição de energia elétrica e os projetos restantes 
(telefonia, lógica e alarmes). Respeitando as Normas Técnicas da ABNT e as normas da empresa 
concessionária local (CPFL). Os desenhos deverão ser entregues em duas vias no padrão DEPLAN de 
tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm.  
C). PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICO-SANITÁRIAS , contendo:  
- Água Fria: rede de distribuição de instalação de água fria em tubos e conexões de PVC rígido com 
diâmetros definidos, em detalhes, como: detalhamento do cavalete, da caixa d’água (elevação detalhada 
do sistema de alimentação do reservatório), rede de água da rua para alimentação das torneiras de jardim 
e abastecimento dos pontos no prédio, contendo: rede distinta para abastecimento exclusivo de bacias 
sanitárias e o restante do sistema. Perspectivas isométricas e registros de gaveta em todas as prumadas, 
pontos de abastecimento de água fria conforme o projeto básico e este Memorial. O projeto deverá 
obedecer as Normas Técnicas da ABNT.  
OBSERVAÇÕES:  
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 1). A empresa construtora deverá pesquisar junto a Concessionária (DAE) a necessidade ou não 
de melhorias na rede de abastecimento e a existência ou não de pressão (mca) suficiente para 
abastecer o reservatório elevado.  
2). O projeto técnico deverá prever a instalação de redes de abastecimento aéreas, por cima da 
laje, evitando redes pressurizadas sob a edificação.  
- Rede de Esgoto Sanitário: rede de captação do esgoto em tubos e conexões de PVC rígido com 
diâmetros definidos, inclinação da rede igual ou superior a 2¿, caixas sifonadas de 6”, tubulação de 
ventilação, com rede de esgoto da copa (cuba da pia) com destinação as caixas de gordura em PVC, 
caixas de conexão/inspeção em detalhes (com intervalo máximo entre elas de 15,00 m) e destinação 
final à rede coletora Municipal.  
- Águas pluviais: rede de captação das águas pluviais, calhas estruturais impermeabilizadas, calhas em 
chapa galvanizada, condutores em tubos e conexões em PVC, caixas de conexão/inspeção, grelhas, 
canaletas em concreto, rede de captação em tubos e conexões de PVC rígido, seguindo as diretrizes de 
AP no projeto de arquitetura (implantação), que deverão respeitar Normas para o dimensionamento 
previsto pela ABNT e desenvolvida a partir da relação fornecida neste memorial e projeto.  
Projeto e apresentação: Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-
out do arquitetônico em cor cinza claro, com rede de tubos/conexões, elementos [caixas, 
prumadas, etc...] e hidráulicos em destaque (coloridos) constituído de pranchas separadas com os 
projetos de rede de distribuição de água fria, rede de esgotos e águas pluviais. Respeitando as 
Normas Técnicas da ABNT e as normas da empresa concessionária local (DAE). Os desenhos 
deverão ser entregues em duas vias no padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 
cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm.  
D). PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, contendo:  
Aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Bauru - SP, inclusive instalação e fornecimento de 
equipamentos: extintores, sinalização, iluminação de emergência, etc...) para todos os prédios (principal 
e ampliação), de acordo com o decreto estadual nº 46.076/01 e Instrução Técnica n.º 22/2004. Após a 
execução, a empresa construtora deverá solicitar a vistoria técnica do Corpo de Bombeiros e entregar o 
Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros à Secretaria Municipal de Planejamento/DEPLAN.  
Projeto e apresentação: Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-out 
do arquitetônico em cor cinza claro, com os extintores, luminárias e sinalização, em destaque 
(coloridos) constituído de pranchas separadas dos projetos de hidráulica sanitária. Respeitando as 
Normas Técnicas da ABNT e as normas da empresa concessionária local (DAE). Os desenhos deverão 
ser entregues em duas vias no padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, 
sete ou nove dobras de 18,5 cm.  
Projeto de instalações de Gás/GLP, Oxigênio e Ar Comprimido: Instalações desde os abrigos ou 
reservatórios, até os pontos de utilização previstos no projeto, deverão respeitar as normas para 
dimensionamentos previstas pela ABNT, com especificações de tubos, conexões, espessuras de tubos, 
filtros, registros, válvulas, reguladores de pressão, manômetros, mangueiras e rede de tubo e conexões 
de cobre/aço. Com desenvolvimento a partir da relação fornecida neste memorial e projeto-básico. O 
projeto deverá respeitar as Normas Técnicas vigentes, e em especial a NBR 12.188 e a RDC N.º 50 
(Legislação em Vigilância Sanitária). A empresa construtora deverá entregar a ART específica do 
projeto e instalação geral do sistema (abrigo, instalações e rede). Após a execução das instalações a 
empresa construtora deverá apresentar um laudo e ART comprovando o teste de estanqueidade do 
sistema.  
Projeto e apresentação: Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-out 
do arquitetônico em cor cinza claro, com rede de tubos/conexões, elementos [registros, prumadas, 
etc...], abrigos, válvulas e pontos de abastecimento de gás GLP, em destaque (coloridos) constituído de 
pranchas separadas com os demais projetos. Respeitando as Normas Técnicas da ABNT e as normas da 
empresa concessionária local (DAE). Os desenhos deverão ser entregues em duas vias no padrão 
DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm.  
E). Projeto de climatização (resfriamento e exaustão) nos ambientes em que serão instalados os 
aparelhos de ar condicionado:  
Projeto técnico elaborado por profissional habilitado para a função, contendo informações técnicas para 
a climatização [resfriamento, ventilação e exaustão] do prédio da UBS GEISEL. O projeto deverá 
respeitar as normas para dimensionamentos previstas pela ABNT, com especificações de equipamentos, 
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 dimensionamentos, vedações, etc... Com desenvolvimento a partir da relação fornecida neste memorial 
e projeto-básico. O projeto técnico executivo deverá respeitar as Normas Técnicas vigentes, estar de 
acordo e com aprovação da GVS XV – Grupo de Vigilância Sanitária de Bauru/SP e a RDC N.º 50 
(Legislação em Vigilância Sanitária).  
- A empresa construtora deverá entregar o projeto técnico aprovado pela GVS XV – Bauru/SP, a 
ART específica do projeto e execução da climatização do prédio.  
- Atenção:- O projeto técnico deverá ter a aprovação junto à GVS – Grupo de Vigilância 
Sanitária XV de Bauru/SP e somente após a aprovação deverá ser entregue a Secretaria 
Municipal de Planejamento – DEPLAN.  
Projeto e apresentação: Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-out 
do arquitetônico em cor cinza claro, com posicionamentos dos aparelhos condicionadores de ar [unidade 
evaporadora e unidade condensadora], plataforma para as unidades externas, drenagem da condensação, 
ventilação e exaustão dos ambientes, em destaque (coloridos) constituído de pranchas separadas do 
projeto de instalações elétricas. Respeitando as normas do GVS XV – Grupo de Vigilância Sanitária de 
Bauru/SP e as Normas Técnicas da ABNT. Os desenhos deverão ser entregues em duas vias no padrão 
DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm.  
F). Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas diretas e indiretas:  
Fornecimento e instalação dos equipamentos para todo prédio (prédio principal e anexos) e caixa d’água 
elevada, conforme normas técnicas NBR 5.419/93. Ficará a cargo da empresa contratada, ao final da 
instalação, apresentar um Laudo Técnico (com a ART) de Medição de Resistência de Aterramento que 
deverá atingir os parâmetros estabelecidos dentro das Normas Técnicas vigentes (ABNT), sendo até 25 
Ohms para terreno seco e até 10 Ohms para terreno úmido.  
Projeto e apresentação: Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-out 
do arquitetônico em cor cinza claro, com circuitos e pontos de captação, terminal aéreo, barra chata de 
alumínio, descidas, haste e condutor de aterramento em destaque (coloridos) constituído de pranchas 
separadas do projeto de instalações elétricas. Respeitando a NBR 5.419/01 e as Normas Técnicas da 
ABNT. Os desenhos deverão ser entregues em duas vias no padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três 
alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm 
 
PARTE B - EXECUÇÃO DA OBRA:  
ESPECIFICAÇÕES GERAIS  
1. SERVIÇOS INICIAIS  
1.1. - Serviços provisórios:  
1.2. - Todas as despesas com as instalações provisórias da obra serão por conta da empreiteira licitante, 
tais como:  
 
- placas da obra (dados da empresa Construtora/CREA/SP)  
- placa informativa (dados da obra) com 2,00 x 3,00 m (conforme modelo da Prefeitura);  
- maquinaria, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;  
- ligações provisórias de águas, esgoto, luz e força e telefone;  
- locação da obra;  
- barracão ou containers provisório para guarda de materiais e equipamentos;  
- escritório da obra;  
- instalações sanitárias para operários.  
1.3. - Correrão, igualmente, por conta da empreiteira, outras despesas de caráter geral ou legal que 
incidam diretamente sobre o custo das obras e serviços tais como:  
 
- projetos técnicos complementares executivos, descritos na parte “A” destas Especificações e Normas 
Técnicas.  
- sondagem do terreno (n.º de pontos conforme necessidade e solicitação do eng.º calculista).  
- controle tecnológico do concreto empregado na obra (infra-estrutura e estrutura) - quando for utilizado 
concreto usinado, deverão ser extraídos sistematicamente corpos de prova dos concretos, para ensaio de 
resistência, por firma especializada e idônea, aprovada pela fiscalização, de acordo com as 
recomendações contidas nas Normas Técnicas da ABNT.  
- taxas e despesas relacionadas com a obra até sua entrega final;  
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 - administração local da obra (engenheiro, auxiliares, mestre, encarregados, etc...);  
- pessoal de arrumação da obra (seguranças, vigias, etc.);  
- consumos mensais de água, luz, força e telefone;  
- despesas diversas tais como: medicamento de urgência, etc.  
1.4. - Correrão ainda por conta da empreiteira os serviços das demolições e outros serviços, conforme 
projeto e limpeza permanente da obra, inclusive a retirada de entulhos da obra.  
 
– Conforme indicados no projeto e desenho: a construtora deverá remover do local da obra: 
telhas, peças de madeira, peças de aço, portas de ferro e vidro, caixas d’água, peças de concreto, 
peças pré-moldadas, telhas, telhas de cimento-amianto, peças sanitárias (vaso, lavatório), pias e 
tampos, acessórios, caixilhos (portas, janelas), torneiras, luminárias, fios, cabos, etc... Transportar 
estes materiais para o Almoxarifado Central, localizado na Avenida Hélio Pólice, qt.º 01, s/n, 
Jardim Redentor.  
– Conforme indicados no projeto e desenho: a construtora deverá previamente remover do local 
da obra: entulhos, mato, lixo, etc... Devendo após a limpeza o terreno apresentar condições de 
iniciar a terraplenagem, marcação da obra e demais serviços sem qualquer impedimento.  
1.5. - Correrão ainda por conta da empreiteira os serviços de regularização da obra e outros serviços, 
conforme descrições abaixo, como aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes.  
 
Observações importantes:  
1). – Conforme indicados nos desenhos: a empresa construtora deverá acompanhar, previamente, 
junto aos orgãos oficiais competentes [SEMMA/DPRN/CETESB], toda documentação para a 
autorização de retiradas de árvores do local da obra, sendo a execução de corte de árvores, podas, 
retirada de raízes, retirada de troncos, etc... Para permitir a correta execução da obra.  
[processo iniciado em 16/05/2011 - E-doc n.º 29.645/2011].  
2). Conforme indicados nos desenhos: a empresa construtora deverá providenciar, previamente, 
junto aos orgãos oficiais competentes [Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE], toda 
documentação para a aprovação do projeto e a liberação para a execução da obra, com a 
apresentação junto ao DEPLAN da DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA expedida 
pelo DAE - Bauru. Para permitir a fiel e correta execução da obra.  
DAE/Bauru: Rua Padre João, 11-25 – CEP 17012-020 – Bauru/SP – (14) 3235.6100 – 
dae@daebauru.com.br  
DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE – DAE:  
http://www.daebauru.com.br/site2006/agua/planejamento.htm  
3). – Conforme indicados nos desenhos: a empresa construtora deverá providenciar, previamente, 
junto aos orgãos oficiais competentes [Secretaria Municipal de Saúde/DSC/Vigilância Sanitária 
Estadual/ GVS-XV], toda documentação para a aprovação dos projetos e a liberação para a 
execução da obra, com a apresentação junto ao DEPLAN do Laudo Técnico de Avaliação/LTA. 
Para permitir a correta execução da obra.  
4). – Conforme indicados nos desenhos: a empresa construtora deverá providenciar, previamente, 
junto aos orgãos oficiais competentes [12.º Grupamento de Bombeiros/Seção de Atividades 
Técnicas/Corpo de Bombeiros de Bauru/SP], toda documentação para a aprovação do projeto e a 
liberação para a execução da obra, com a apresentação junto ao DEPLAN do Protocolo dos 
Bombeiros e o Projeto pré-aprovado. Para permitir a fiel e correta execução da obra.  
5). – A empresa construtora deverá providenciar, previamente, junto aos orgãos oficiais 
competentes [Concessionária para fornecimento de energia – CPFL/Bauru/SP], toda 
documentação para a aprovação do projeto elétrico, entrada de energia, demanda e a liberação 
para a execução da obra, com a apresentação junto ao DEPLAN do protocolo e após a execução 
da entrada, a solicitação de ligação definitiva junto a CPFL.  
1.6. - Correrão também por conta da empreiteira os transportes externos e internos (verticais e 
horizontais).  
1.7. - É obrigatória, por parte da empresa construtora a colocação de: tapumes, barreiras, sinalização e 
dispositivos de segurança na obra, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NR), de 
forma a advertir acerca dos riscos existentes; impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços e 
proteger a integridade dos trabalhadores, pedestres, usuários e funcionários da unidade de saúde.  
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 1.8. – A construtora deverá solicitar imediatamente a empresa concessionária de energia (CPFL) uma 
ligação provisória de energia elétrica para a obra. Correrão por conta da empresa construtora, os custos 
de energia, desta ligação.  
1.9. - Trabalhos em terra, inclusive o corte e aterro:  
 
- A escavação do terreno à profundidade requerida pelo projeto.  
- O fundo da vala deverá ser isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc. e apresentar-se 
perfeitamente no plano horizontal, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do 
terreno assim o exigirem.  
- O fundo da vala deverá ser abundantemente molhado com a finalidade de localizar possíveis 
elementos estranhos (raízes de árvores, formigueiros, etc...), não aflorados, que serão acusados por 
percolação da água após o que deverá ser fortemente apiloado.  
- O muro de arrimo deverá ser impermeabilizado com: argamassa de cimento e areia, traço: 1:3 com 
adição de impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento superior com a 
mesma argamassa e aplicação de tinta impermeabilizante betuminosa.  
- O aterro será com terra especial para aterro (limpa, isento de pedras, detritos orgânicos, etc...).  
- O re-aterro das valas e aterro serão em camadas de 20 cm, molhadas e fortemente apiloadas 
(compactadas).  
- O fundo da vala deverá ser abundantemente molhado com a finalidade de localizar possíveis 
elementos estranhos (raízes de árvores, formigueiros, etc...), não aflorados, que serão acusados por 
percolação da água após o que deverá ser fortemente apiloado.  
2. INFRA-ESTRUTURA  
 
[projeto a ser apresentado e entregue a Secretaria Municipal de Planejamento / DEPLAN]  
2.1. - Projeto estrutural das fundações completo, contendo: planta de locação, fôrmas, 
especificações e detalhamento de ferragens das fundações [estacas, blocos e baldrames], tipo de 
estacas, detalhes das estacas [diâmetros, cargas, profundidades, cotas de arrasamento, detalhes da 
armação], blocos, sapatas armadas, fundações de muretas e muros de arrimo, base de concreto 
armado para caixa d’água (estacas e blocos), fundações de muros divisórios, escadas e rampas, 
fundações dos abrigos (lixo, gás, força, bomba, cilindros, etc...) e demais elementos que se fizerem 
necessários.  
 
- Deverão constar nos projetos os resumos de formas (m²), ferragens (Kg) e concreto (m³) a serem 
utilizadas em cada etapa na obra (estacas, blocos, vigas baldrames, etc...)  
2.2. - Para a elaboração do projeto e execução da infra-estrutura a empresa deverá obedecer às  Normas 
Técnicas da ABNT que estão em vigor.  
2.3. - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
- Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades do item INFRA-ESTRUTURA 
entre o projeto arquitetônico licitado, estimado por pré-dimensionamento, e o projeto estrutural 
apresentado, obrigatoriamente, pela construtora. Estas pequenas diferenças não afetam a estética da 
edificação tampouco o estilo arquitetônico adotado. Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de 
regime de empreitada por preço global – tipo menor preço, estando a empresa construtora ciente de que 
a realização da obra, dar-se-á mediante projeto técnico estrutural por ela apresentado, portanto isentará o 
Município de qualquer pagamento em relação a diferenças acima citadas.  
2.4. - As fundações serão em estacas perfuradas, escavadas por perfuratriz mecânica, com diâmetro, 
comprimentos mínimos, capacidade de carga, tipo de concreto, armação, cota de arrasamento, etc..., a 
serem definidos no projeto técnico estrutural, sob responsabilidade da empresa empreiteira.  
 
- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima fck = 20 MPa.  
- O concreto deve ser lançado do topo da perfuração com o auxílio de funil, devendo apresentar 
consistência plástica.  
– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03.  
- O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer as 
Normas Técnicas: NBR 6122/96 e NBR 6.118/03.  
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 - É imprescindível utilizar o equipamento apropriado para execução de estacas que não produza 
vibrações danosas ao próprio prédio e aos prédios vizinhos.  
2.5. - Blocos de Fundação, Vigas Baldrames e base para caixa d’água metálica:  
 
- Sob as vigas de baldrame, blocos de fundação e base para caixa d’água metálica serão colocados um 
lastro de pedra britada com 05 cm de espessura.  
- Terão as secções, de acordo com o projeto técnico estrutural, em concreto armado e ferragens, segundo 
as normas da ABNT.  
- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima fck = 20 MPa.  
– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03.  
- O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer as 
Normas Técnicas: NBR 6122/96 e NBR 6.118/03.  
- As formas utilizadas deverão ser de madeira (maciça ou compensado) ou chapa de aço, sendo 
terminantemente proibida a sua substituição pelo uso de plásticos ou somente a escavação.  
- As formas de madeira deverão utilizar madeira proveniente de reflorestamento com certificado de 
origem.  
2.6. – Embasamento e Muro de Arrimo:  
 
- Sobre as vigas de baldrame, serão assentes 03 fiadas de tijolos comuns, com argamassa mista, traço: 
1:4:12, tijolos molhados na ocasião do seu emprego e não devendo as juntas exceder a 1,5 cm de 
espessura.  
2.7. – Impermeabilização do embasamento e muro de arrimo:  
 
- No respaldo, da alvenaria de embasamento, serão impermeabilizados com: argamassa de cimento e 
areia, traço: 1:3 com adição de impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o 
capeamento superior com a mesma argamassa e aplicação de tinta impermeabilizante betuminosa.  
3. ESTRUTURA DE CONCRETO  
 
(projeto à ser apresentado e entregue à Secretaria Municipal de Planejamento/DEPLAN):  
3.1. - Projeto estrutural completo, contendo: planta de locação, fôrmas, especificações e 
detalhamento de ferragens, muretas e muros de arrimo (vigas e pilaretes), pilares, vigas, vigas 
cintamento, vigas calhas, vigas testeiras, lajes maciças, lajes pré-moldadas e caixa d’água (estacas 
e blocos), muros divisórios, escadas, rampas, estruturas dos abrigos (lixo, gás, força, abrigo de 
bomba, cilindros, etc...) e demais elementos que se fizerem necessários.  
 
- Deverão constar nos projetos os resumos de formas (m²), ferragens (Kg) e concreto (m³) a serem 
utilizadas em cada etapa na obra.  
3.2. - Para a elaboração do projeto e execução da estrutura a empresa deverá obedecer às Normas 
Técnicas da ABNT que estão em vigor.  
3.3. - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
 
- Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades do item ESTRUTURA entre o 
projeto arquitetônico licitado, estimado por pré-dimensionamento e o projeto estrutural apresentado, 
obrigatoriamente, pela construtora. Estas pequenas diferenças não afetam a estética da edificação 
tampouco o estilo arquitetônico adotado. Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime de 
empreitada por preço global – tipo menor preço, estando a empresa construtora ciente de que a 
realização da obra, dar-se-á mediante projeto técnico estrutural por ela apresentado, portanto isentará o 
Município de qualquer pagamento em relação a diferenças acima citadas.  
3.4. – Considerações Gerais:  
 
- A estrutura de concreto compor-se-á de pilares, vigas, cintas de amarração, muro de arrimo, base para 
caixa d’água metálica elevada, laje pré-moldada para forros, conforme projeto estrutural, dimensionadas 
conforme as normas brasileiras específicas.  
- O concreto a ser empregado terá resistência característica mínima fck = 20 MPa.  
- Toda a estrutura será em concreto comum, devendo-se utilizarem formas de madeira ou aço.  
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 - As formas utilizadas deverão ser de madeira (maciça ou compensado) ou chapa de aço, sendo 
terminantemente proibida a sua substituição pelo uso de plásticos ou somente a escavação.  
- A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente aos projetos, especificações, detalhes, 
normas técnicas da ABNT, que regem o assunto, além das que se seguem:  
- A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da empreiteira por sua 
resistência e estabilidade.  
- As formas deverão ter as amarrações e os escoramentos ou deformações quando do lançamento do 
concreto fazendo com que por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado projeto.  
- Os escoramentos das formas deverão ser devidamente contra-ventados.  
- As cintas de amarração do respaldo das paredes com ½ tijolo de espessura, serão nas larguras das 
paredes.  
- A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que refere à 
posição, bitola dobramento e recobrimento.  
- Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo modificação do projeto, só será 
concedida após aprovação do Departamento de Planejamento da Secretaria de Planejamento.  
- Recomenda-se que o corte e o desdobramento das barras de aço (CA-50) sejam feitos a frio.  
- Na colocação das armaduras nas formas, estas deverão estar limpas, isentas de qualquer impureza 
(graxas, lama, etc...), capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços.  
– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03.  
- O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer as 
Normas Técnicas: NBR 6122/96 e NBR 6.118/03.  
- As formas utilizadas deverão ser de madeira (maciça ou compensado) ou chapa de aço, sendo 
terminantemente proibida a sua substituição.  
- As formas de madeira deverão utilizar madeira proveniente de reflorestamento com certificado de 
origem.  
3.5. – Resistência à compressão:  
 
- As prescrições desta Norma referem-se à resistência à compressão obtida em ensaios de cilindros 
moldados segundo a NBR 5.738, realizados de acordo com a NBR 5.739.  
- Quando não for indicada a idade, as resistências referem-se à idade de 28 dias. A estimativa da 
resistência à compressão média, fcmj, correspondente a uma resistência fckj especificada, deve ser feita 
conforme indicado na NBR 12.655.  
- A evolução da resistência à compressão com a idade deve ser obtida através de ensaios especialmente 
executados para tal. Na ausência desses resultados experimentais podem-se adotar, em caráter 
orientativo, os valores indicados na Norma NBR 6118/2003.  
- Quantidade de água será a mínima compatível com a consistência necessária.  
- O fck do concreto deverá ser indicado no estrutural, com taxa mínima (ruptura) de 200 kg/cm².  
- O preparo de concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para mistura 
de 2 minutos contados após o lançamento de todos componentes na caçamba.  
- A descarga de betoneira deverá ser diretamente sobre o meio de transporte.  
- O transporte do concreto até o local do lançamento, deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar-
se a segregação ou perda de material.  
3.6. - O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirá à 
confecção da mistura, observando-se ainda:  
 
- Não será admitido o uso de concreto re-misturado.  
- A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos 
trechos de interrupção diária.  
- A altura máxima de lançamento será 2,00 metros o concreto deverá ser convenientemente vibrado 
imediatamente após o lançamento.  
- Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 07 
dias, tais como:  
- Vedar todo acesso ou acúmulo de material nas partes concretadas, durante 24 horas após sua 
conclusão.  
- Manter as superfícies úmidas, por meio de sacarias ou areia molhada, ou lâmina de água.  
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 3.7. - Na execução da estrutura deverão ser tomadas providências para permitir o fácil escoamento das 
águas a fim de evitar sobrecarga e infiltrações.  
 
- As formas somente poderão ser retiradas, observando-se os prazos mínimos:  
- faces laterais = 03 dias  
- faces inferiores, deixando pontaletes encunhados e convenientemente espaçados = 14 dias.  
- faces inferiores, sem pontaletes = 21 dias.  
- Na retirada das formas, devem-se evitar choques mecânicos.  
- A armadura do aço terá recobrimento mínimo recomendado pelo projeto, devendo-se ser apoiada nas 
formas sobre calços de concreto pré-moldado.  
- O cimento a ser empregado será de uma marca de primeira qualidade e os agregados de uma 
procedência, para evitar quaisquer variações de coloração e textura.  
- As interrupções de concretagem deverão obedecer a um plano pré-estabelecido, a fim de que as 
emendas delas decorrentes não prejudiquem o aspecto arquitetônico.  
- As eventuais falhas na superfície do concreto serão reparadas com argamassa de cimento e areia 
procurando-se manter a mesma coloração e textura.  
- Não será permitida a introdução de ferros de fixação e travamento de formas, através do concreto.  
3.8. – Muro de Arrimo e mureta de arrimo :  
 
- As fundações serão em estacas em concreto armado, perfuradas, escavadas por perfuratriz, diâmetro e 
comprimento mínimos a serem definidos no projeto estrutural, sob responsabilidade da empreiteira.  
- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima fck = 20 MPa.  
- É imprescindível utilizar o equipamento apropriado para execução de estacas que não produza 
vibrações danosas ao próprio prédio e aos prédios vizinhos.  
- Blocos de Fundação e Vigas Baldrames:  
- Terão as secções de acordo com o projeto estrutural em concreto armado e ferragens segundo ABNT.  
- Sob as vigas de baldrame e blocos de fundação serão colocados um lastro de pedra britada com 05 cm 
de espessura.  
- As formas utilizadas deverão ser de madeira (maciça ou compensado) ou chapa de aço, sendo 
terminantemente proibida a sua substituição pelo uso de plásticos ou somente a escavação.  
- As formas de madeira deverão utilizar madeira proveniente de reflorestamento com certificado de 
origem.  
- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima fck = 20 MPa.  
– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03.  
- O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer as 
Normas Técnicas: NBR 6122/96 e NBR 6.118/03.  
- Parede da mureta e muro de arrimo:  
- As paredes do muro de arrimo serão executadas com tijolo comum, maciço de boa qualidade, 
assentados com argamassa mista, traço: 1:4:12, de acordo com o projeto.  
– Impermeabilização de mureta ou muro de arrimo:  
- No muro de arrimo, a alvenaria (lado que será aterrado), será impermeabilizada com: chapiscado com 
argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, argamassa de cimento e areia, traço: 1:3 com adição de 
impermeabilizante (próprio para argamassa) de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento 
superior com a mesma argamassa e aplicação de demãos de tinta impermeabilizante betuminosa.  
- Na alvenaria (lado que será não será aterrado), será feito o revestimento com: chapiscado com 
argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, argamassa de cimento e areia, traço: 1:3 com adição de 
impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento superior com a mesma 
argamassa e aplicação de fundo selador e demãos de tinta látex acrílica semi-brilho com cor a definir.  
4. PAREDES DE ELEVAÇÃO  
4.1. Paredes e/ou Elementos Divisórios:  
 
- As paredes internas e externas do prédio a construir, inclusive os abrigos (conforme o projeto indicar) 
e apoios de tampos, todos serão executados conforme indicação do projeto:  
- Com tijolos de cerâmica furados: 10x20x20 cm (tipo baiano):  
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 Tijolos de barro, furados, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo 
estranho; cozidos, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas e bem definidas, com ranhuras 
nas faces, textura homogênea, sem defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por 
extrusão e queimados. Argamassa de assentamento: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 
100kg de cimento por m³ de argamassa.  
- Com de tijolos comuns (maciços):  
Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo 
estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas 
vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por 
prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos descritos na NBR-7170. Resistência mínima à 
compressão igual a 1.5 MPa. Tolerâncias dimensionais: 3 mm para maior ou para menor, nas três 
dimensões. Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de 
cimento por m³ de argamassa.  
4.2. Elementos vazados de concreto:  
 
– Serão executados aberturas com elementos vazados de concreto com dimensões 8x32x32 cm, motivo 
TIJOLINHO, com apresentação de amostra para o arquiteto autor do projeto, sem trincas, fissuras, 
assentes com argamassa mista, traço: 1:4:12, com dimensões indicadas na tabela do desenho.  
4.3. Divisórias em Granito natural polido:  
 
– Conforme indicado no lay-out do projeto, serão executadas divisórias de granito, natural, polido, com 
espessura mínima de 2 cm, executadas nos sanitários e onde o projeto indicar. As divisórias deverão ser 
fixadas as paredes, pisos e bancadas, através de chumbamento com cola apropriada (a base de epóxi) ou 
argamassa forte e peças metálicas e parafusos metálicos (cromados).  
5. FORRO  
5.1. - Laje pré-moldada:  
 
- Conforme os ambientes indicados nos desenhos (inclusive: abrigos de energia, lixo, gás, etc...) o forro 
será executado com laje pré-moldada própria para o forro, podendo ser utilizadas lajes treliçadas ou 
protendidas, conforme o cálculo do responsável pelo projeto estrutural executivo, devendo respeitar as 
Normas Técnicas da ABNT. Deverão constar as respectivas sobre-cargas adotadas no projeto estrutural 
executivo a ser apresentado pela empresa construtora. Neste item já estão incluídos o escoramento, o 
capeamento de concreto da laje e as ferragens (aço).  
6. COBERTURA  
6.1. - Estrutura de Madeira:  
6.1.1. Projeto da estrutura em madeira [peroba] das coberturas:  
 
- O madeiramento novo será em peroba de primeira qualidade, em peças com dimensões uniformes, 
com medidas precisas, que não apresente nós, empenamento, rachaduras ou qualquer outro defeito. 
Atendendo as especificações técnicas da ABNT, conforme projeto.  
A estrutura de madeira da cobertura do prédio (ampliação], contendo: tesouras, vigotas, terças, 
caibros e ripas dispostas e nominadas (identificadas) conforme planta de cobertura, com tesouras, 
contra-ventamentos, terças, mãos francesas e demais elementos, apoiados em vigas para receber a 
cobertura com telhas do tipo cerâmicas, romana, com inclinação igual ao existente. Conforme 
projeto básico e de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  
OBSERVAÇÃO:  
- O projeto de estrutura de madeira deverá conter relação material (quantidade e peso) e a 
especificação das ferragens de travamento e emendas, (tipo de madeira à ser utilizada], etc...  
6.1.2. - Para a elaboração do projeto e execução da estrutura metálica a empresa deverá obedecer às 
Normas Técnicas da ABNT que estão em vigor.  
6.1.3. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
 
- Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades do item ESTRUTURA DE 
MADEIRA entre o projeto arquitetônico licitado, estimado por pré-dimensionamento, e o projeto 
técnico de estrutura de madeira apresentado, obrigatoriamente, pela construtora. Estas pequenas 
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 diferenças não afetam a estética da edificação tampouco o estilo arquitetônico adotado. Salienta-se que 
o modelo da licitação da obra é o de regime de empreitada por preço global – tipo menor preço, estando 
a empresa construtora ciente de que a realização da obra, dar-se-á mediante projeto técnico de estrutura 
de madeira por ela apresentado, portanto isentará o Município de qualquer pagamento em relação a 
diferenças acima citadas.  
6.1.4. O conjunto da estrutura do telhado deverá apresentar: um perfeito alinhamento, peças sem 
defeitos, sem nós ou empenamento, com madeira de peroba de primeira linha de qualidade, que 
propiciem um plano perfeito e alinhado, com encaixes precisos, com emendas reforçadas, que atendam 
as exigências da boa engenharia e Normas Técnicas da ABNT.  
6.2. - O telhado do prédio a executar (ampliações e anexos):  
6.2.1. - Os telhados a ampliar (reparos e ampliações), deverão ser executados com telhas cerâmicas 
novas, tipo ROMANA, classificação extra, Classe “A”, sem porosidades, sem empenamentos, de 
primeira linha de qualidade, que propiciem um plano perfeito e alinhado, com encaixes precisos, que 
atendam as exigências das Normas Técnicas: NBR 13.582, NBR 8.948 e NBR 8.947.  
 
OBSERVAÇÕES:  
1). A empresa construtora deverá efetuar a ampliação do telhado [do prédio existente] com a 
mesma marca/modelo de telha romana existente no local, e ou comprando telhas exatamente do 
mesmo tamanho, evitando assim problemas com os encaixes destas.  
2). A empresa construtora deverá apresentar, previamente, ao Engenheiro Fiscal da obra, uma 
amostra da telha (para aprovação deste) que será usada na cobertura do prédio e anexos.  
6.2.2. - Serão utilizadas cumeeiras cerâmicas do tipo apropriado, no encontro das águas devendo ser 
executado emboçamento com argamassa de cimento e areia, no traço: 1:5. Exige-se perfeita execução de 
modo que, quando o telhado estiver acabado, apresente superfícies perfeitamente planas, com telhas no 
beiral perfeitamente alinhadas.  
6.3. – Domo de ventilação e iluminação: [DOMO COM DUTO DE ALVENARIA]:  
6.3.1. - Domo de ventilação e iluminação:- As paredes internas dos dutos serão executadas, sobre viga 
de concreto [executada juntamente com a laje pré], com tijolos de cerâmica furados: 10x20x20 cm (tipo 
baiano) de boa qualidade, assentados com argamassa mista, traço: 1:4:12, serão chapiscadas com 
argamassa de cimento e areia grossa, traço: 1:4, emboçados com argamassa mista de cimento, cal e 
areia, traço: 1:4:12, e rebocados com: argamassa de cal e areia, traço: 1:2, granulação fina e 
desempenada. As paredes receberão massa PVA e serão pintadas com tinta acrílica semi-brilho na cor 
Branco Neve. A cobertura do duto com suporte em alumínio e acrílico leitoso, com ventilação 
permanente, com dimensões de 80 x 80 cm (seção livre do duto), conforme normas da ABNT.  
 
OBSERVAÇÕES:  
1). Os materiais e serviços para a execução do duto em alvenaria estão quantificados nos 
respectivos itens na planilha orçamentária (vigas de concreto, paredes de alvenaria, revestimentos 
de argamassa, pintura e rufos).  
2). - Serão instalados domo de ventilação e iluminação, com tela milimétrica (mosquiteiro) 
galvanizada.  
6.4. – Rufos, Contra-rufos, Calhas e Águas-Furtadas:  
6.4.1. Serão em chapa galvanizada # 26, serão dobrados e colocados conforme projeto executivo de 
hidráulica e ABNT. Os arremates de topo das platibandas das lajes e nos beirais (arremate chapa de 
aço), serão em rufo, de chapa, galvanizada, # 26, conforme projeto. As pinturas dos rufos, contra-rufos, 
calhas e águas-furtadas serão com fundo especial próprio para pintura em galvanizados e demãos de 
tinta esmalte sintético, alto-brilho, com cor a definir.  
6.4.2. – Rufos, Contra-rufos, Calhas e Águas-Furtadas: serão em chapa galvanizada # 26, serão 
dobrados e colocados conforme projeto executivo de hidráulica e ABNT. Os arremates de topo das 
platibandas das lajes e nos beirais (arremate chapa de aço), serão em rufo, de chapa, galvanizada, # 26, 
conforme projeto. As pinturas dos rufos, contra-rufos, calhas e águas-furtadas serão com fundo especial 
próprio para pintura em galvanizados e demãos de tinta esmalte sintético, alto-brilho, com cor a definir.  
 
7. ESQUADRIAS  
7.1. - Esquadrias de madeira e ferragens:  
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 7.1.1. – Porta de Madeira: Todas as portas de madeira (PM) serão encabeçadas com miolo composto 
de sarrafos, fechamento/acabamento com compensado, com folhas de ITAÚBA, nas dimensões 
constantes do projeto. As folhas das referidas portas serão encabeçadas, com miolo sarrafeado, lisas, de 
primeira linha de qualidade, para VERNIZ OU CERA, qualidade extra, classe “A”. Deverá 
apresentar montante de madeira maciça, enchimento com sarrafos de madeira maciça e deverão ter 
reforço para a instalação de fechaduras.  
7.1.2. – Porta Especial [PPNE]: A porta de madeira (sanitário para P.P.N.E.), conforme indicado 
acima, será instalada, conforme indicados no projeto, com batentes de madeira (peroba), fixados na 
alvenaria através da chumbagem com parafusos. A folha da porta, com largura livre [variável], receberá 
uma fechadura, metálica, de embutir, tipo alavanca, de primeira linha de qualidade. Serão fixadas ao 
batente com três dobradiças de ferro zincado de 3 ½”. Na sua extremidade inferior (em ambos os lados), 
receberá proteção de chapa de alumínio, contra impactos de cadeira de rodas (saia de proteção), com 
altura de 40 cm. Será instalada barra de apoio na folha, internamente, que deverá funcionar como 
puxadores, conforme projeto. Será instalada mola no lado interno da porta (mola articulável com caixa 
na parte superior). Sua execução deverá respeitar as Normas Técnicas n.º 9.050/04 da ABNT.  
7.1.3. – Porta-Balcão [Guichê]: Onde o projeto indicar, será instalada porta tipo balcão (guichê) de 
madeira, com largura livre [variável], sendo que a parte que tem o balcão é a inferior, contando também 
com a fechadura. A parte superior terá trincos tipo ferrolho. Sua instalação será com batentes de 
madeira, fixadas em alvenaria através da chumbagem com parafusos. As fechaduras serão metálicas, 
acabamento cromado, de embutir, com tambor, de primeira linha de qualidade, com duas dobradiças de 
ferro zincado de 3 ½”. Sobre a porta inferior, deverá receber o tampo de madeira, fixo, pintado com 
tinta esmalte, com trinco interno conforme projetos. Sua execução deverá respeitar as Normas Técnicas 
da ABNT.  
7.1.4. – Porta-Especial largura de 0,92 m: Onde o projeto indicar, será instalada porta tipo especial (L 
= 0,92 m) de madeira, com largura livre de 0,92 m. Será porta de madeira encabeçada, com miolo 
composto de sarrafos, fechamento com compensado, com folhas de ITAÚBA, de primeira linha de 
qualidade, para verniz ou cera, extra, classe “A”. Deverá apresentar montante de madeira maciça, 
enchimento com sarrafos de madeira maciça e deverão ter reforço para a instalação de fechaduras. Sua 
instalação será com batentes de madeira, fixadas em alvenaria através da chumbagem com parafusos. As 
fechaduras serão metálicas, acabamento cromado, de embutir, com tambor, de primeira linha de 
qualidade. As dobradiças serão do tipo reforçadas (com anéis metálicos), sendo fixadas três 
dobradiças de ferro zincado de 3 ½”. As folhas, batentes e guarnições, receberão fundo selador, demão 
de massa apropriada para madeiras, para correções, lixamento e limpeza e pintura com tinta esmalte 
sintético, conforme projetos. Sua execução deverá respeitar as Normas Técnicas da ABNT.  
7.1.5. – Batentes de madeira: A largura do batente será sempre igual à espessura da parede acabada. 
Serão de madeira maciça, de peroba aparelhada, de primeira qualidade, classe “A” (para verniz ou cera), 
com espessura de 4,5 cm, rebaixo de 01 cm e largura igual à espessura da folha, acrescida de 02 mm. 
Fixados a alvenaria com espuma de poliuretano (PUR) ou parafusos (03 de cada lado) sendo o batente 
pré-furado antes da fixação dos parafusos.  
7.1.6. – Guarnições: As guarnições serão de cedrinho, moldurada e aparelhada, sem fissuras, defeitos, 
nós ou empenamentos, de primeira linha de qualidade, classe “A”, pregada ao batente ao longo da junta 
deste com as paredes.  
7.1.7. – Ferragens: Em todas as portas que necessitarem de dobradiças, serão colocadas três dobradiças 
de ferro zincado de 3 ½", do tipo reforçada com anéis de metal. Em todas as portas de madeira, serão 
colocadas: fechaduras metálicas, de embutir, com tambor, com acabamento cromado, de primeira 
linha de qualidade, extra, classe “A”.  
 
OBSERVAÇÃO:  
A empresa construtora deverá apresentar ao fiscal da obra [para aprovação deste] um modelo da 
fechadura que será instalada, dentro das especificações acima descritas.  
7.2. - Esquadrias de Ferro:  
7.2.1. – Os Caixilhos de Ferro (CF) a serem instalados deverão ter o montante (30 x 30 mm) de chapa 
de aço dobrada # 14 e as divisões em ferro com perfis de cantoneira “L” e ferro “T”, com movimentos 
de abertura tipo: basculante, de abrir ou de correr, conforme tabela de caixilhos. Acabamento de fundo 
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 anti-oxidante de primeira linha de qualidade, na cor zarcão e pintura com demãos com tinta esmalte 
sintético alto-brilho, cor branco gelo.  
7.2.2. – Janelas Venezianas (CF): A serem instaladas no prédio, deverão ser com chapa de aço, pré-
pintadas (fundo anti-oxidante), tipo veneziana, com aletas (lâminas) móveis e articuláveis (sistema 
multiflex), com folhas de correr, com venezianas e vidro, tela milimétrica de aço (interna/parte 
integrante da janela) e grade metálica, tipo elo (interna/parte integrante da janela), sendo que deverão ter 
o montante de chapa de aço dobrada e as divisões em com movimentos de abertura de correr, conforme 
tabela de caixilhos.  
7.2.3. - A fixação dos caixilhos, serão executados, com grapas de ferro, tipo cauda de andorinha, 
chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, e espaçados de aproximadamente 
60 cm, sendo 2 o número mínimo de grapas em cada lado. As portas de ferro quadriculado para receber 
vidros terão fechaduras com tambor de embutir cromadas de primeira linha de qualidade.  
7.2.4. - As alavancas para abrir (caixilhos) serão de metal cromado de 120 x 120 mm, fixados ao 
caixilho por meio de cavalete de metal.  
7.2.5. - As portas de ferro (PF) a serem instaladas deverão ter o montante (100 x 30 mm) de chapa de 
aço dobrada # 14 e as divisões em ferro com perfis de cantoneira “L” e ferro “T”. Na parte inferior (1/3 
da altura) seu fechamento deverá ser em chapa de aço metálica (# 16), tipo veneziana (com ventilação 
permanente). As portas serão com movimentos de abertura tipo: de abrir ou de correr, conforme tabela 
de caixilhos. Nas portas de ferro de correr o trilho deverá ser de chapa de aço inox. Acabamento de 
fundo anti-oxidante de primeira linha de qualidade, na cor zarcão e pintura com demãos com tinta 
esmalte sintético alto-brilho, cor conforme tabela.  
7.2.6. - As portas de ferro com postigo: (PF) a serem instaladas deverão ter o montante (100 x 30 mm) 
de chapa de aço dobrada # 14 e as divisões em ferro com perfis de cantoneira “L” e ferro “T”. Na parte 
inferior (1/3 da altura) seu fechamento deverá ser em chapa de aço metálica fixa (# 16), tipo veneziana 
(com ventilação). O postigo (2/3 da altura) deverá ter travamento interno e fechamento de vidro 
transparente com espessura de 3 mm, conforme tabela de caixilhos. Acabamento de fundo anti-oxidante 
de primeira linha de qualidade, na cor zarcão e pintura com demãos com tinta esmalte sintético alto-
brilho, cor conforme tabela.  
7.2.7. - Todas as portas a serem executadas, terão montantes, chapa dobrada # 14 e deverão respeitar 
dimensões conforme projeto e tabelas de caixilhos.  
7.2.8. – Ferragens em portas de chapa de aço [ferro e vidro]: Em todas as portas que necessitarem de 
dobradiças, serão colocadas três ou quatro dobradiças [dependendo da largura e peso] de aço zincado ou 
cromado de 3 ½", reforçadas com anéis de metal. Em todas as portas de chapa de aço [ferro e vidro], 
serão colocadas: fechaduras metálicas, de embutir, com tambor, com acabamento cromado, de 
primeira linha de qualidade, classe “A”, com amostra para aprovação do eng.º fiscal da obra.  
 
OBSERVAÇÃO:  
- A empresa construtora deverá apresentar, previamente, ao Engenheiro Fiscal da obra, uma 
amostra da FECHADURA (para aprovação deste) que será usada nas portas do prédio e anexos.  
7.3. - Batente de ferro:  
 
- Os batentes das portas de ferro (PF) serão de chapa de aço dobrada tipo cadeirinha, com chapa # 14, 
rebaixo de 01 cm e largura igual e espessura da folha acrescida de 02 mm.  
- A largura do batente será de acordo com as portas. A fixação será com grampos de ferro chato de cada 
lado, chumbados na alvenaria conforme projeto. Acabamento de fundo anti-oxidante de primeira linha 
de qualidade, na cor zarcão e pintura com demãos com tinta esmalte sintético alto-brilho, cor a ser 
definida.  
7.4. - Tela milimétrica galvanizada:  
 
– Nas telas milimétricas mosquiteiras (TM), conforme detalhes indicados nos projetos, terão caixilhos 
de ventilação, com dimensões indicadas nos projetos, com telas mosquiteiras milimétricas galvanizadas 
com requadro de chapa de aço dobrada # 16, tipo caixote, cobertas com telas de metal galvanizadas 
fixadas através de baguetes de ferro chato, sendo fixados na alvenaria através dos parafusos removíveis 
(borboletas), que deverão respeitar Normas Técnicas da ABNT. Nos vãos dos caixilhos que 
ultrapassarem 1,00 metro de largura, será necessário instalar novas argolas de fixação.  
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 7.5. - Grades de proteção (de ferro):  
 
- Nos caixilhos indicados no projeto, serão instaladas grades de proteção (lado externo), com o requadro 
da grade e reforço (trava) no meio, em perfil de aço, com dimensões de 1”x 1/8” e a grade em perfil de 
aço ø 3/8”, fixadas ao requadro e reforço metálico com solda. A fixação na parede será com grapas tipo 
cauda de andorinha, chumbadas na alvenaria. A grade deverá superar a largura e altura das janelas em 
10 cm em cada lado. Com acabamento de fundo anti-oxidante de primeira linha de qualidade, na cor 
Zarcão e pintura com demãos com tinta esmalte sintético, alto-brilho na cor conforme tabela.  
7.6. – Portões de ferro [aço] tubular com tela alambrado:   
- Os portões de aço tubular ø 2”, com tela alambrado 2x2”, conforme projeto, serão executados com 
estrutura em tubo de aço galvanizado (sistema eletrolítico) com bitola externa Ø2” e parede de 3 mm de 
espessura e com fechamento em tela galvanizada malha quadrangular de 2” x 2” fio (BWG) nº 12, com 
chapa de ferro espessura #16, trinco tipo ferrolho, com porta cadeado reforçado, com sistema de 
articulação tipo gonzo, fixados em colunas de concreto armado (25 x 25 cm) sobre brocas de concreto 
armado, com profundidade a serem dimensionadas pelo responsável técnico, conforme desenhos. 
Acabamento de fundo anti-oxidante de primeira linha de qualidade, na cor zarcão e pintura com demãos 
com tinta esmalte sintético alto-brilho, cores conforme tabela.  
7.7. - Barras de apoios para deficientes físicos (P.P.N.E.):  
Serão instaladas nas portas dos sanitários adaptados para P.P.N.E., barras de tubo de aço verticais de 40 
cm em ambos lados da porta (duas por porta); e uma barra horizontal interna na porta de abrir do 
sanitário público para P.P.N.E.  
- Nos sanitários adaptados para P.P.N.E., junto às bacias sanitárias, será instalado um conjunto de barras 
(duas em cada bacia sanitária), com acabamento cromado, com Ø 3 cm e comprimento de 90 cm, 
conforme NBR 9050/1994 - Adequação das Edificações e do Mobiliário Urbano a Pessoas Portadoras 
de Necessidades Especiais (P.P.N.E.).  
- Nos Sanitários com Box para chuveiros [P.P.N.E.] será instalado um conjunto de barras de apoio (duas 
em cada chuveiro), com acabamento cromado, com Ø 3 cm e comprimento de 90 cm, conforme NBR 
9050/1994 - Adequação das Edificações e do Mobiliário Urbano a Pessoas Portadoras de Necessidades 
Especiais (P.P.N.E.).  
7.8. - Esquadrias de Alumínio:  
7.8.1. - Os caixilhos com estrutura de alumínio serão em alumínio anodizado natural fosco. A 
anodização é um tratamento químico, de aspecto transparente, que protege e dá acabamento à superfície 
do alumínio.  
7.8.2. - Deverá ser utilizado alumínio com perfil tubular. Este perfil forma uma seção interna que 
distribui as cargas e reforça a estrutura do perfil. Caixilhos, janelas e venezianas que utilizam este tipo 
de perfil têm maior resistência e qualidade.  
7.8.3. Caixilhos de com estrutura de alumínio:  
 
- Os caixilhos com estrutura de alumínio e fechamento com vidro temperado ou chapas de alumínio, 
serão em alumínio anodizado natural fosco. Deverá ser utilizado alumínio com perfil tubular [trilhos, 
montantes de caixilhos com fechamento com placas de alumínio]. Ele forma uma seção interna que 
distribui as cargas e reforça a estrutura do perfil. Caixilhos, Janelas e Venezianas que utilizam este tipo 
de perfil têm maior qualidade.  
7.8.4. Ferragens em caixilhos de alumínio e vidro temperado: Nos caixilhos com montante/requadro 
ou trilhos em alumínio anodizado, que a estrutura seja a própria placa de vidro temperado de 8 mm ou 
10 mm. As peças de ferragens serão em metal, acabamento cromado ou anodizado, fixadas com 
proteção de camurça, com parafusos cromados, dobradiças pivotantes, puxadores em madeira, trincos 
tipo batom, com acionamento com correntes metálicas, com acabamento cromado ou anodizado, molas 
de piso [de embutir] fechaduras em metal cromado ou anodizado com tambor. Em todas as portas de 
alumínio, serão colocadas: fechaduras metálicas, cromadas, com tambor, de primeira linha de 
qualidade, classe “A”, com amostra para aprovação do engenheiro fiscal da obra.  
 
8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA (projeto a ser apresentado e entregue à Secretaria de 
Planejamento/DEPLAN):  
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 8.1. - Entrada de energia: Conforme projeto e desenhos, o prédio da UBS GEISEL receberá uma 
nova entrada de energia, de acordo com a nova demanda, contendo: projeto da nova entrada de 
energia (completo), memorial técnico e cálculo da demanda, com memória, com a previsão de 
reserva de no mínimo de 20% (na caixa de entrada, nos eletrodutos, cabos e disjuntores).  
 
Projeto e apresentação: será composto de desenhos e especificações: Poste de entrada, rede de 
alimentação da rede da Concessionária CPFL (com especificação dos eletrodutos, cabos com ø mm² e 
isolação (V), roldanas, etc...), diagrama unifilar e detalhes, como: desenho da elevação do poste e abrigo 
da entrada e quadro de medição, especificando nos desenhos: eletrodutos, calhas, cabos (ø mm²), 
bitolas, disjuntores (A), caixa de medição, caixa para dispositivo de proteção e manobra, caixa do 
quadro geral de distribuição, tipo de caixas (conforme padrão CPFL), chaves seccionadoras e sistema de 
aterramento e detalhes do aterramento. Respeitando as Normas Técnicas da ABNT e as normas da 
empresa concessionária local (CPFL).  
- Entrada da rede de telefonia.  
- Entrada da rede de lógica.  
- Cálculo da demanda [com memória] conforme normas da concessionária local (CPFL).  
- Memorial Técnico Descritivo.  
- Lista de material.  
8.2. - Projeto da rede de iluminação elétrica: Com previsão de reserva de no mínimo 20% (na caixa 
de entrada, nos eletrodutos, cabos e disjuntores), contendo: sistema de distribuição, circuitos, quadros de 
cargas, quadros de disjuntores, eletrodutos, cabos, fios, pontos de luz, interruptores, tomadas, 
ventiladores, pontos de energia para torneiras especiais [sensores], porteiro eletrônico, máquinas 
reprográficas, campainha, sirene, antena de TV, luminárias de emergência, pontos para condicionadores 
de ar, etc... Desenvolvido a partir da relação fornecida neste memorial (Especificações e Normas 
Técnicas) e projeto arquitetônico. Após a execução, a empresa construtora deverá solicitar a ligação 
definitiva da rede elétrica, junto a CPFL.  
 
- Projeto da parte elétrica no projeto de prevenção e combate à incêndios: luminárias de 
emergência, luminárias de sinalização, etc....  
- Projeto da parte elétrica no projeto de climatização e exaustão dos ambientes: Pontos de energia 
para aparelhos de ar condicionado e exaustores conforme projeto técnico executivo à ser 
elaborado/dimensionado pela empresa construtora.  
- Projeto da rede de lógica com tubulação, cabos e terminais.  
- Projeto da rede de telefonia (tubulação seca).  
- Projeto da rede de alarmes (tubulação seca).  
- Lista de material.  
- Atenção:- O projeto técnico deverá prever a instalação de redes de abastecimento aéreas, por 
cima da laje, evitando, sempre que possível, utilizar de redes enterradas sob a edificação.  
Projeto e apresentação: será composto de desenhos e especificações: com o lay-out em cor cinza claro, 
com circuitos e pontos elétricos em destaque (coloridos) constituído de pranchas separadas com os 
projetos de rede de distribuição de energia elétrica e os projetos restantes (telefonia, lógica e alarmes). 
Respeitando as Normas Técnicas da ABNT e as normas da empresa concessionária local (CPFL). Os 
desenhos deverão ser entregues em duas vias no padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas de 
29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm.  
8.3. - Para a elaboração do projeto e execução da Instalações Elétricas a empresa deverá obedecer às 
Normas Técnicas da ABNT que estão em vigor.  
8.4. - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
 
- Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades do item INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA entre o projeto arquitetônico e planilha quantitativa licitados, estimados por pré-
dimensionamento e o projeto técnico de elétrica apresentado, obrigatoriamente, pela empresa 
construtora. Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime de empreitada por preço global 
– tipo menor preço, estando a empresa construtora ciente de que a realização da obra, dar-se-á mediante 
projeto técnico de elétrica por ela apresentado, portanto isentará o Município de qualquer pagamento em 
relação a diferenças acima citadas.  
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 8.5. - A execução das instalações elétricas obedecerá a melhor técnica para que venha preencher 
satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade e satisfazer os padrões das 
Normas Técnicas da ABNT.  
 
- A execução das instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais, devidamente habilitados, o 
que não eximirá a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas.  
- As instalações elétricas somente serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de 
funcionamento.  
- Deverão ser utilizados eletrodutos, do tipo extrusado, pesado cujas curvas, quando necessário, só 
poderão ser executadas através de curvadores especiais e com raio mínimo não inferior a 6 vezes o 
diâmetro dos mesmos.  
- Os eletrodutos que serão cortados a serra terão seus bordos limados para remover rebarbas e as 
emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas ou encaixadas e parafusadas, tendo-
se o cuidado para eliminar rebarbas que possam prejudicar a enfiação.  
- As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação deverão ser perfeitamente vedadas.  
- As caixas de derivação que ficarem dentro da estrutura deverão ser cheias de serragens molhadas ou 
papel e rigidamente fixadas às formas.  
- Antes da concretagem, as tubulações deverão estar perfeitamente fixadas às formas e devidamente 
obturadas, a fim de evitar penetração de nata de cimento.  
- Tal precaução deverá também ser tomada quando da execução de qualquer serviço que possa 
ocasionar a obstrução da tubulação.  
8.6. – Na execução, antes da enfiação, toda a tubulação deverá ser limpa e seca, desobstruída de 
qualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Para isto deverá se processar a 
passagem de bucha embebida em parafina para impermeabilização.  
 
- Serão rejeitados os tubos que tenham causado fendas ou redução de secção.  
- Toda a tubulação será embutida e o menor diâmetro empregado será ø ½".  
- Todos os cortes necessários para embutir os eletrodutos e caixas deverão ser feitos com o máximo 
cuidado a fim de causar o menor dano possível aos serviços já executados com argamassa.  
- Para facilitar a enfiação, os condutores deverão ser lubrificados com talco ou parafina, não sendo 
permitido o emprego de outros lubrificantes.  
- A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos.  
- A enfiação só será executada após estar completamente terminada a rede de eletrodutos e após o 
revestimento das paredes e pisos, quando serão retiradas as obstruções das tubulações.  
- Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitido, em nenhum caso, 
emendas dentro dos eletrodutos.  
8.7. – Cabos e Fios de cobre: A enfiação só será executada com cabos e fios de cobre, com bitolas 
apropriadas (nunca inferiores a ø 2,5 mm²), com selo de aprovação do INMETRO, de primeira linha de 
qualidade, dentro das Normas Técnicas da ABNT vigentes.  
 
- Os espelhos, plafoniers, luminárias, etc., só serão colocados após a pintura.  
- Nas caixas de derivação, só serão abertos olhais destinados a ligações de eletrodutos.  
- As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar nivelado e 
prumado.  
- As fixações de interruptores, tomadas, etc., nas caixas estampadas, somente serão feitas por parafusos 
metálicos zincados.  
- A fixação de espelhos somente será feita com parafusos de latão cromado, não sendo permitido o uso 
de parafusos plásticos.  
8.8. - Os equipamentos elétricos e eletrônicos, como: reatores eletrônicos (deverão ser de procedência 
nacional com selo do INMETRO), relês, chaves seccionadoras, disjuntores, fechaduras eletrônicas, 
interfones, chuveiros, ventiladores, condicionadores de ar, aquecedores, interruptores e tomadas serão 
de primeira linha de qualidade, classe “A”, com selo de aprovação do INMETRO, de primeira 
linha de qualidade, dentro das Normas Técnicas da ABNT vigentes.  
8.9. - As localizações dos interruptores e tomadas obedecerão a seguinte norma, salvo em casos 
especiais em que for determinado o contrário.  
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- A parte inferior da tomada baixa de 0,30 m do piso e as altas de 1,10m.  
- Os interruptores a 1,10 m do piso quando estiverem próximos às portas serão localizados a 0,10 m das 
respectivas esquadrias, sempre ao lado da fechadura.  
- Qualquer dúvida sobre a localização dos interruptores e tomadas (lay-out de elétrica), a empreiteira 
deverá consultar a Secretaria Municipal de Planejamento, Departamento de Planejamento, Divisão de 
Projetos: Eng.º Julio Natividade, Tel.: (14) 3235 1043 – e-mail: julionatividade@bauru.sp.gov.br  
- Os interruptores e tomadas serão de primeira linha de qualidade, dentro das Normas técnicas da 
ABNT, com selo de aprovação do INMETRO.  
- As caixas de medida e distribuição (quadro de disjuntores) serão de fabricação de primeira linha de 
qualidade, metálicas, com acabamento de pintura eletrostática.  
8.10. – Nos ambientes em que a rede deverá ser aparente (por exemplo: sob as cobertura metálicas 
aparentes, paredes de concreto, etc...) a rede de instalação elétrica deverá ser aparente com eletrodutos 
em PVC, rígidos, anti-chama, rosqueável, com abraçadeiras metálicas, fixadas na terça metálica com 
bucha e parafusos. As caixas de passagens e caixas para suporte das tomadas e interruptores deverão ser 
em alumínio.  
8.11. - Iluminação periférica externa do prédio à ampliar: Serão usadas arandelas blindadas, fixadas 
nas paredes e ou pilares, com h = 2,70 m, com luminária, com proteção da lâmpada, transparente, base 
em liga de alumínio fundido, acabamento grafite, soquete, lâmpada fluorescente de 23W com 
acionamento com relê fotocélula. Instaladas em paredes com eletroduto aparente fixado na parede com 
abraçadeiras de metal e caixa 4 x 2” aparente.  
8.12. - Iluminação Interna:- serão utilizados luminárias tipo calha aberta, com lâmpadas fluorescentes, 
com reatores eletrônicos apropriados, com tomadas, tipo 2P+T e interruptores de usos gerais 
específicos, em circuitos de 127V e 220V.  
 
Atenção: - A relação a ser adotada será de uma tecla de interruptor para cada jogo de 02 ou 03 
luminárias.  
8.13. – Rede Elétrica de alimentação: No prédio a ser construído, será executada uma nova rede de 
abastecimento de energia, conforme projeto complementar específico, com novo poste de concreto, com 
rede de alimentação desde o novo quadro geral de entrada de energia, rede de alimentação com caixas 
de inspeção, quadros de distribuição interno dos circuitos específicos para o novo prédio, cabos, fios, 
disjuntores, luminárias, tomadas, interruptores, etc... Conforme as descrições nas especificações e 
normas e projeto técnico de instalações elétricas.  
8.14. – Entrada de Energia no prédio do UBS GEISEL:  
 
O projeto de instalações elétricas a ser elaborado pela empresa construtora deverá considerar todo o 
prédio [existente e ampliações]. Como a demanda será maior que a atual, o prédio existente e ampliado 
receberá uma nova entrada de energia dentro dos padrões da concessionária local (CPFL), conforme 
projeto técnico e desenho.  
OBSERVAÇÃO:  
1). Na área externa ao prédio, caberá a Concessionária local (CPFL), caso exista a real 
necessidade de expansão ou melhoria de rede, a execução dos serviços. Sendo que o ônus desta 
melhoria, será negociado entre a CPFL e a Administração da Prefeitura Municipal de Bauru.  
2). A empresa construtora deverá providenciar, previamente, junto aos orgãos oficiais 
competentes [Concessionária para fornecimento de energia – CPFL/Bauru/SP], toda 
documentação para a aprovação do projeto elétrico, entrada de energia, demanda e a liberação 
para a execução da obra, com a apresentação junto ao DEPLAN do protocolo e após a execução 
da entrada, a solicitação de ligação definitiva junto a CPFL.  
8.15. - Abrigo para caixa de entrada de força:  
 
- Será executado em alvenaria de tijolos, completamente revestido (emboço e reboco) e deverá atender o 
seguinte:  
- Ter cobertura de laje de concreto inclinada e devidamente impermeabilizada;  
- Ter dimensões que atendam as normas da CPFL e TELEFONICA;  
- Localização conforme situação do projeto de implantação da escola e poste da CPFL.  
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 8.16. - Rede de Telefonia:  
 
- Rede de Telefonia com eletrodutos e caixas de inspeção distintas das de energia elétrica (podendo 
ser usada as caixas da rede de lógica desde que os eletrodutos sejam individuais e separados).  
A empresa construtora deverá prever no projeto elétrico a rede de telefonia, contando com:  
- Entrada de telefone junto ao poste de concreto, condutores e caixa telefônica externa.  
- Rede de telefonia com eletrodutos e caixas de inspeção distintas das de energia elétrica.  
- Caixa interna de distribuição embutida na alvenaria.  
- Pontos de telefone em caixas 4”x 2” com tubulação seca, com arame e tampo cego, conforme 
indicação na relação de pontos abaixo.  
8.17. - Rede de Lógica:  
 
- Rede de Lógica com eletrodutos e caixas de inspeção distintas das de energia elétrica (podendo 
ser usada as caixas da rede de telefonia desde que os eletrodutos sejam individuais e separados).  
- A construtora deverá prever no projeto elétrico a Rede de Lógica, contando com:  
- Entrada para cabo de fibra óptica, junto ao poste de concreto, condutores e caixa externa.  
- Caixa interna de distribuição (Switch) localizada no centro do prédio.  
- Pontos de Lógica, junto aos computadores, serão em caixas 4”x 2” com Cabo UTP CAT5e e tampo, 
conforme lay-out (na planta), conforme desenhos dos computadores.  
- A empresa construtora deverá entregar o prédio com os cabos UTP já passados.  
- Será um cabo UTP para cada computador, ligando a central (Switch) até o computador.  
- Esta ligação deverá ser preferencialmente feita aérea (sobre a laje), embutida em eletrodutos.  
8.18. Caixas de inspeção/conexão no piso da rede elétrica, lógica e telefone:  
 
- Executadas em alvenaria de tijolos maciços, destinadas a permitir a inspeção, limpeza, 
desobstrução, junção e mudanças de direção das tubulações de rede de energia elétrica, e 
separadamente, rede de lógica e telefone.  
- Deverão ser executadas conforme necessidade e de acordo com o projeto técnico elétrico desenvolvido 
pelo responsável técnico. Sobre uma base de concreto armado com no mínimo 5 cm de espessura, serão 
assentadas fiadas de tijolos, maciços, comuns, com argamassa mista, traço: 1:4:12, tijolos molhados na 
ocasião do seu emprego e não devendo as juntas exceder a 1,5 cm de espessura. No interior da caixa 
(paredes), serão revestidos e impermeabilizados com: argamassa de cimento e areia, traço: 1:3 com 
adição de impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento superior com a 
mesma argamassa e aplicação de demãos de tinta impermeabilizante betuminosa. O fundo será um 
lastro de brita [deverá ser suficiente para que não será permitido a formação de depósitos no fundo da 
caixa]. A tampa será de concreto armado será moldada e perfil metálico (cantoneira) assim como o 
batente (encaixe na parte superior da caixa) e deverá ser de fácil remoção permitindo perfeita vedação. 
A face superior da tampa deverá estar no nível do piso acabado e ter o mesmo revestimento.  
- Tijolos comuns (maciços): Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos 
calcários ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e 
sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, 
trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos descritos 
na NBR-7170. Resistência mínima à compressão 1.5 MPa. Tolerâncias dimensionais: 3 mm para maior 
ou para menor, nas três dimensões. Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com 
adição de 100kg de cimento/m³ de argamassa  
8.19. - Os pontos de luz e energia; luminárias, tomadas, interruptores, ventiladores, dimmers, 
computadores, motores, condicionadores de ar, telefones, etc...: Serão indicados conforme projetos 
[lay-out], seguindo fielmente a relação abaixo e quando da elaboração do projeto elétrico, obedecendo 
às seguintes especificações:  
 
Observação: As luminárias fluorescentes (2 x 16/32W) abaixo descritas serão todas do tipo: 
Luminária de alta reflexão, de sobrepor, com corpo de chapa de aço com pintura eletrostática, 
com refletor parabólico em alto brilho com aletas (2x32) em metal alto brilho com reator 
eletrônico embutido, com duas lâmpadas fluorescentes tubular 16/32W.  
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 DESCRIÇÃO DA LUMINÁRIA: Luminária de sobrepor em perfil de alumínio extrusado com pintura 
epóxi branco fosco, aletas metálicas refletoras anti ofuscante em poliestireno anti UV, para lâmpada 
fluorescente tubular 2x 32w com fluxo luminoso igual ou superior a 2700 lúmens, temperatura de cor 
entre 3.800 e 4.100k, IRC igual ou superior a 85%, bulbo T8, comprimento 1,20m Base G13 bipino, e 
reator eletrônico simples 1x32w ou duplo 2x32w, 127v, fator de potência igual ou maior a 0,97, 
distorção harmônica igual ou inferior a 10%, fator de eficácia igual ou superior a 2,85 no caso de 1x32w 
e igual ou superior a 2,90 em 2x32w; partida rápida ou instantânea, temperatura máxima de carcaça 
igual a 65°, corpo do reator em material metálico e vida útil igual ou superior a 30.000 horas, garantia 
mínima de 2 anos.  
8.19.1. – Circulação 05: 02 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 32 watts cada, 02 tomadas de 
127V (2P+T) e 01 interruptor.  
8.19.2. – Consultório 04 – Clínico Geral: 02 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 32 watts 
cada, 02 tomadas 127V com terra (2P+T) para computador, 02 pontos de lógica para computador, 04 
tomadas de 127V (2P+T), 01 ponto para instalação de ar condicionado tipo split 12.000 BTU 
(1.370W/220V/2F/60Hz), 01 ponto de elétrica para exaustor (climatização), 01 tomada para telefone, 01 
ponto para instalação, de ventilador de parede (ø 60 cm/150W), inclusive o aparelho, com interruptor 
próprio na parede com controle de velocidade, 01 tomada 127V para torneira com sensor fotocélula [sob 
lavatório] e 01 interruptor.  
8.19.3. – Consultório 02 – Clínico Geral: 02 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 32 watts 
cada, 02 tomadas 127V com terra (2P+T) para computador, 02 pontos de lógica para computador, 04 
tomadas de 127V (2P+T), 01 ponto para instalação de ar condicionado tipo split 12.000 BTU 
(1.370W/220V/2F/60Hz), 01 ponto de elétrica para exaustor (climatização), 01 tomada para telefone, 01 
ponto para instalação, de ventilador de parede (ø 60 cm/150W), inclusive o aparelho, com interruptor 
próprio na parede com controle de velocidade, 01 tomada 127V para torneira com sensor fotocélula [sob 
lavatório] e 01 interruptor.  
8.19.4. – Consultório 03 – Clínico Geral: 02 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 32 watts 
cada, 02 tomadas 127V com terra (2P+T) para computador, 02 pontos de lógica para computador, 04 
tomadas de 127V (2P+T), 01 ponto para instalação de ar condicionado tipo split 12.000 BTU 
(1.370W/220V/2F/60Hz), 01 ponto de elétrica para exaustor (climatização), 01 tomada para telefone, 01 
ponto para instalação, de ventilador de parede (ø 60 cm/150W), inclusive o aparelho, com interruptor 
próprio na parede com controle de velocidade, 01 tomada 127V para torneira com sensor fotocélula [sob 
lavatório] e 01 interruptor.  
8.19.5. – DML: 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 16 watts cada, 02 tomadas de 127V 
(2P+T) e 01 interruptor.  
8.19.6. – Atendimento de Enfermagem: 02 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 32 watts 
cada, 01 tomada 127V com terra (2P+T) para computador, 01 ponto de lógica para computador, 03 
tomadas de 127V (2P+T), 01 ponto para instalação de ar condicionado tipo split 9.000 BTU 
(1.036W/220V/2F/60Hz), 01 ponto de elétrica para exaustor (climatização), 01 tomada para telefone, 01 
ponto para instalação, de ventilador de parede (ø 60 cm/150W), inclusive o aparelho, com interruptor 
próprio na parede com controle de velocidade, 01 tomada 127V para torneira com sensor fotocélula [sob 
lavatório] e 01 interruptor.  
8.19.7. – Sala de Hidratação: 02 luminárias fluorescentes com 04 lâmpadas de 32 watts cada, 02 
luminárias de parede, tipo arandela, para cada leito, com interruptor (cada) com controle de 
luminosidade (tipo dimmer), 01 ponto para instalação de condicionador de ar, tipo split de 12.000 Btu/h 
(1.370W/220V/2F/60Hz), ponto de elétrica para exaustor (climatização), 04 tomadas de 127V (2P+T), 
02 tomadas 220V (2P+T), 02 conjuntos na parede, acima das macas, com h = 1,60 m do piso [tipo 
régua], para instalação de aparelhos contendo cada um: 01 ponto/tomada de aterramento (pino), 02 
tomadas 127V com terra (2P+T), 01 tomada de 220V (2P+T), 01 tomada 127V para torneira com sensor 
fotocélula [sob lavatório] e 01 interruptor com duas teclas.  
8.19.8. – B.W.C. / Hidratação: 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 32 watts, 01 tomada alta 
para ducha (chuveiro) 220V/5400W, 02 tomadas 127V (2P+T) e 01 interruptor.  
8.19.9. – Circulação 02: 02 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 32 watts cada, 02 tomadas de 
127V (2P+T) e 01 interruptor.  
8.19.10. – Esterilização: 02 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 32 watts cada, 01 tomada 
especial 220V/27.000W com terra (2P+T) para auto-clave com 360 litros (1,10mx1,80mx1,50m), 04 
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 tomadas de 127V (2P+T), 01 ponto para instalação de ar condicionado tipo split 12.000 BTU (220V-
60Hz/1.370W), ponto de elétrica para exaustor (climatização), 01 tomada 127V para torneira com 
sensor fotocélula [sob lavatório] e 01 interruptor. (Circuito independente para auto-clave e ar 
condicionado, protegidos por disjuntores).  
8.19.11. – Administrativo: 02 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 32 watts cada, 01 ponto 
para instalação de ventiladores de parede (ø 60 cm/150W), inclusive o aparelho, com interruptor próprio 
na parede com controle de velocidade, 01 ponto para instalação de ar condicionado tipo split 12.000 
BTU (1.370W/220V/2F/60Hz) inclusive aparelho, ponto de elétrica para exaustor (climatização), 02 
tomadas 127V com terra (2P+T) para computadores, 02 pontos de lógica, 02 pontos para telefone, 04 
tomadas de 127V (2P+T) e 01 interruptor.  
8.19.12. – Armazenamento de medicamentos: 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 32 
watts, 02 tomadas de 127V (2P+T), 01 tomada 127V para refrigerador e 01 interruptor.  
8.19.13. – Copa / Funcionários: 02 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 32 watts, 01 tomada 
127V para o refrigerador, 01 tomada 127V para o fogão, 01 tomada 127V para o microondas, 03 
tomadas 127V (2P+T) [uma sobre a pia] e 01 interruptor.  
8.19.14. – Área de Serviços: 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 32 watts, 01 tomada 127V 
para a máquina de lavar roupas, 02 tomadas 127V (2P+T) e 01 interruptor.  
8.19.15. - Iluminação externa: As luminárias fluorescentes compactas (2 x 23W) serão todas do tipo 
luminária de alta reflexão, de sobrepor, redonda, com corpo de chapa de aço com pintura eletrostática, 
com refletor parabólico em alto brilho (1x23W) em metal alto brilho com reator eletrônico embutido, 
com duas lâmpadas fluorescentes compactas 23W instaladas sob beirais de laje (onde existem as 
platibandas).  
8.19.16. Iluminação do entorno dos prédios: Serão instalados, conforme projeto de implantação, 
conjuntos de postes de concreto, com suporte de concreto armado (poste com h=7,50 m, que após 
enterrado a luminária ficará com h=6,00 m) e luminária com aparelho aberto para iluminação externa, 
com braço metálico, lâmpada a vapor de sódio, potência nominal 250W com reator (acionamento com 
relê fotocélula).  
8.19.17. Portão de acesso ao prédio: No portão haverá um porteiro eletrônico com interfone na 
administração (inclusive equipamentos).  
8.19.18. – Alarmes:- A empresa construtora deverá executar pontos para futura instalação de alarmes 
com sensores. A instalação deverá contar com tubulação (eletroduto) embutida seca com arame 
galvanizado e caixas 4x2”, com tampo cego, a Central deverá ficar na Administração (central, painel da 
senha, baterias, etc...).  
8.19.19. Portão de acesso ao prédio: No portão haverá um porteiro eletrônico com fechadura 
eletrônico com comando no interfone na administração (inclusive equipamentos).  
8.19.20. - Caixa d´água de 10.000 litros: A construtora deverá instalar: 01 tomada 127V e 01 tomada 
220V (externas) com terra (2P+T) para Lavadora de Pressão e ponto de elétrica para a bomba de 
combate à incêndios.  
8.19.21. - Ventiladores: A empresa construtora deverá fornecer e instalar ventiladores de parede, 
articulados, com controle de velocidade, com Ø de 60 cm, 150w/127v, com três pás e grade de proteção, 
com interruptor próprio com controle de velocidade.  
8.19.22. - Luminárias de Emergência: A empresa construtora deverá fornecer os equipamentos e 
executar a sua instalação conforme os pontos definidos acima (abrigo do gerador). A iluminação de 
emergência será feita pelo modelo de luminária:  
 
- Luminária de emergência [2x8 watts]: Potência da Lâmpada: 2X8 Watts, com autonomia de 5 
horas (1 Lâmpada) 3,5 horas (2 Lâmpadas), cor Branca, com bateria recarregável, opção de uso 
de 1 ou 2 lâmpadas, para uso fixo na parede ou portátil, com iluminação fluorescente (luz branca), 
indicador de recarga da bateria, produto bivolt (127/220V).  
8.19.23. - Demanda: Caberá à empresa construtora contratada pesquisar junto à Concessionária local de 
energia (CPFL) a oferta de energia disponível para atender a futura demanda que o prédio do UBS 
GEISEL irá gerar. Caberá a Concessionária local (CPFL), caso exista a real necessidade de expansão 
ou melhoria de rede, a execução dos serviços. Sendo que o ônus desta melhoria, será negociado entre a 
CPFL e a Administração da Prefeitura Municipal de Bauru.  
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 8.19.24. - Entrega da Obra: A empresa construtora deverá, ao final da obra, solicitar a ligação 
definitiva da rede elétrica a CPFL, arcando com os custos desta ligação, entregando a obra com todo o 
sistema elétrico em perfeito estado de funcionamento.  
 
9. INSTALAÇÃO HIDRÁULICO SANITÁRIO E APARELHOS:  
 
(projeto a ser apresentado e entregue ao DEPLAN da Secretaria Municipal de Planejamento)  
9.1. Projeto de instalação hidráulico-sanitárias, contendo:  
 
- ÁGUA FRIA: rede de distribuição de instalação de água fria em tubos e conexões de PVC rígido com 
diâmetros definidos, em detalhes, como: detalhamento do cavalete, da caixa d’água (elevação detalhada 
do sistema de alimentação do novo reservatório), rede de água da rua para alimentação das torneiras de 
jardim e abastecimento dos pontos no prédio, contendo: rede distinta para abastecimento exclusivo de 
bacias sanitárias e o restante do sistema. Perspectivas isométricas e registros de gaveta em todas as 
prumadas, pontos de abastecimento de água fria conforme o projeto básico e este Memorial. O projeto 
deverá obedecer as Normas Técnicas da ABNT.  
- A empresa construtora deverá pesquisar junto a Concessionária (DAE) a necessidade ou não de 
melhorias na rede de abastecimento e a existência ou não de pressão (mca) suficiente para abastecer o 
reservatório elevado [veja observação n.º 2 e 3].  
- OBSERVAÇÕES:  
1). O projeto técnico deverá prever a instalação de redes de abastecimento aéreas, por cima da 
laje, evitando redes pressurizadas sob a edificação.  
2). Demanda: Caberá à empresa construtora contratada pesquisar junto à Concessionária local de 
fornecimento de água (DAE) a oferta de água com pressão (mca) suficiente e disponível para 
abastecer o reservatório elevado (h = 10,00m) do USB GEISEL. Caberá ao DAE (concessionária 
local), caso exista a real necessidade de expansão ou melhoria de rede, a execução dos serviços. 
Sendo que o ônus desta melhoria, será negociado entre o DAE e a Prefeitura Municipal de Bauru.  
3). Conforme indicados nos desenhos: a empresa construtora deverá providenciar, previamente, 
junto aos orgãos oficiais competentes [Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE], toda 
documentação para a aprovação do projeto e a liberação para a execução da obra, com a 
apresentação junto ao DEPLAN da DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA expedida 
pelo DAE - Bauru. Para permitir a correta execução da obra.  
DAE/Bauru: Rua Padre João, 11-25 – CEP 17012-020 – Bauru/SP – (14) 3235.6100 – 
dae@daebauru.com.br  
DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE – DAE:  
http://www.daebauru.com.br/site2006/agua/planejamento.htm  
- REDE DE ESGOSTO SANITÁRIO: rede de captação do esgoto em tubos e conexões de PVC 
rígido com diâmetros definidos, inclinação da rede igual ou superior a 2¿, caixas sifonadas de 6”, 
tubulação de ventilação, com rede de esgoto da copa (cuba da pia) com destinação as caixas de gordura 
em PVC, caixas de conexão/inspeção em detalhes (com intervalo máximo entre elas de 15,00 m) e 
destinação final à rede coletora Municipal.  
- ÁGUAS PLUVIAIS: rede de captação das águas pluviais, calhas estruturais impermeabilizadas, 
calhas em chapa galvanizada, condutores em tubos e conexões em PVC, caixas de conexão/inspeção, 
grelhas, canaletas em concreto, rede de captação em tubos e conexões de PVC rígido, seguindo as 
diretrizes de AP no projeto de arquitetura (implantação), que deverão respeitar Normas para o 
dimensionamento previsto pela ABNT e desenvolvida a partir da relação fornecida neste memorial e 
projeto.  
Projeto e apresentação: Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-out 
do arquitetônico em cor cinza claro, com rede de tubos/conexões, elementos [caixas, prumadas, etc...] e 
pontos hidráulicos em destaque (coloridos) constituído de pranchas separadas com os projetos de rede 
de distribuição de água fria, rede de esgotos e águas pluviais. Respeitando as Normas Técnicas da 
ABNT e as normas da empresa concessionária local (DAE). Os desenhos deverão ser entregues em duas 
vias no padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 
18,5 cm.  
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 9.2. - Para a elaboração do projeto e execução das Instalações Hidráulicas a empresa deverá obedecer às 
Normas Técnicas da ABNT que estão em vigor.  
9.3. - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
- Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades do item INSTALAÇÃO 
HIDRÁULICO SANITÁRIA E APARELHOS entre o projeto arquitetônico e planilha quantitativa 
licitados, estimados por pré-dimensionamento e o projeto técnico de hidráulica apresentado, 
obrigatoriamente, pela empresa construtora. Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime 
de empreitada por preço global – tipo menor preço, estando a empresa construtora ciente de que a 
realização da obra, dar-se-á mediante projeto técnico de hidráulica por ela apresentado, portanto isentará 
o Município de qualquer pagamento em relação a diferenças acima citadas.  
9.4. - Normas Gerais:  
 
- Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico sanitário, deverá ser executado por 
profissionais habilitados.  
- A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material.  
- A execução de qualquer serviço deverá obedecer:  
- as prescrições contidas na ABNT, relativas a execução do serviço especificado para cada instalação.  
- as disposições constantes de atos legais do Estado, dos municípios e aquelas companhias 
concessionárias.  
- as especificações e detalhes do projeto.  
- as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.  
- Na instalação de tubulações em geral, deverá ser obedecido o que se segue:  
- as tubulações deverão ter extremidades vedadas com plugs ou tampões a serem removidos na ligação 
final dos aparelhos sanitários;  
- serão exigidas as provas de pressão interna especificada para cada tipo de instalação nas suas 
respectivas normas;  
- não será permitido a concretagem da tubulação dentro das colunas, pilares, vigas ou outros elementos 
estruturais. As buchas, bainhas, caixas necessárias a passagem prevista de tubulações, através de 
elementos estruturais, deverão ser executados e colocados antes da concretagem;  
- a tubulação deverá ser assentada sempre sobre embasamento contínuo "berço" constituído por camada 
de concreto simples de 150 kg/m³ com espessura média de 05 cm. À juízo da fiscalização, poderá ser 
dispensado este embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno assim o 
permitirem;  
- o assentamento de tubo de ponta de bolsa será feito de jusante e montante, com as bolsas voltadas para 
o ponto mais alto;  
- o re-enchimento da vala será feito usando-se material de boa qualidade, em camadas de 0,20 m, 
sucessivamente e cuidadosamente apiloadas e molhadas.  
- A junta de canalização de PVC rígido poderá ser feita com adesivo e solução limpadora, nas 
tubulações de esgoto.  
- Na junção de canalização de PVC rígido com canalização de ferro fundido ou cimento amianto se 
houver, deverão ser utilizadas as conexões de adaptação (adaptadores) apropriadas.  
- Na ligação de tubulação de PVC rígido com metais em geral, deverão ser utilizadas conexões com 
bucha de latão rosqueadas e fundida diretamente na peça.  
- Durante a execução da obra, quando se constatar que o terreno não permite manutenção da 
estabilidade e estanqueidade da tubulação será utilizada tubulação de outro material compatível com a 
qualidade e a resistência do terreno.  
9.5. - Instalação de Água Fria: (conforme projeto técnico específico a ser apresentado)  
9.5.1. – ÁGUA FRIA: rede de distribuição de instalação de água fria em tubos e conexões de PVC 
rígido com diâmetros definidos, em detalhes, como: detalhamento do cavalete, da caixa d’água 
(elevação detalhada do sistema de alimentação do reservatório), rede de água da rua para 
alimentação das torneiras de jardim e abastecimento dos pontos no prédio, contendo: rede 
distinta para abastecimento exclusivo de bacias sanitárias e o restante do sistema. Perspectivas 
isométricas e registros de gaveta em todas as prumadas, pontos de abastecimento de água fria 
conforme o projeto básico e este Memorial. O projeto deverá obedecer as Normas Técnicas da 
ABNT.  
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 9.5.2. - Demanda: Caberá à empresa construtora contratada pesquisar junto à Concessionária local de 
fornecimento de água (DAE) a oferta de água com pressão (mca) suficiente e disponível para abastecer 
o reservatório metálico elevado (altura h = 10,00m) da “UBS GEISEL” , caberá a Concessionária local 
(DAE), caso exista a real necessidade de expansão ou melhoria de rede, a execução dos serviços. Sendo 
que o ônus desta melhoria, será negociado entre o DAE e a Prefeitura Municipal de Bauru.  
 
- OBS: Conforme indicados nos desenhos: a empresa construtora deverá providenciar, 
previamente, junto aos orgãos oficiais competentes [Departamento de Água e Esgoto de Bauru – 
DAE], toda documentação para a aprovação do projeto e a liberação para a execução da obra, 
com a apresentação junto ao DEPLAN da DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA 
expedida pelo DAE - Bauru. Para permitir a correta execução da obra.  
DAE/Bauru: Rua Padre João, 11-25 – CEP 17012-020 – Bauru/SP – (14) 3235.6100 – 
dae@daebauru.com.br  
DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE – DAE:  
http://www.daebauru.com.br/site2006/agua/planejamento.htm  
9.5.3. As prumadas:  
 
- O projeto de água fria deverá apresentar indicação de todas as prumadas na planta geral.  
- O projeto de água fria deverá apresentar perspectivas isométricas de todas as prumadas.  
- Todas as prumadas deverão ter um registro de gaveta na altura de 2,50 m, independente do Ø diâmetro 
ou bitola.  
- Deverá ser apresentado o projeto de alimentação do reservatório de água (hidrômetro, tubulação, 
registros, bóias, etc...) e as redes de abastecimento do reservatório para o prédio, com a tubulação 
distinta, sendo uma para abastecer exclusivamente as bacias sanitárias e a rede que abastecerá os pontos 
restantes.  
- A rede de água da rua, além de alimentar o reservatório, deverá alimentar as torneiras de jardim e de 
limpeza posicionadas na parte externa ao prédio.  
- As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e 
nem assentadas em valetas de canalização de esgoto.  
- Os pontos de água fria estão definidos na planta e a rede será ligada à tubulação da caixa d’água 
metálica com 10.000 litros de capacidade, conforme projeto a ser elaborado pela construtora.  
– Deverá ser instalada uma torneira de jardim ø 3/4”, próximo ao abrigo de lixo padrão.  
- Todas as torneiras de jardim e limpeza (com localização externa) deverão ser alimentadas com água da 
rua.  
- Será executado pela empresa construtora, um abrigo de alvenaria para proteção do cavalete para a 
entrada de água no prédio.  
9.5.4. Bacias Sanitárias: A rede de abastecimento, das bacias sanitárias, será feita por rede exclusiva, 
distinta da rede de abastecimento das torneiras em geral.  
 
- O diâmetro mínimo para tubulações, mesmo para sub-ramais, será de ø ¾" e será em tubos de PVC 
rígido, marrom.  
9.5.5. - A bancada das pias: Constituída de bancadas de granito natural e ou aço inox, com cubas de 
aço inox, de primeira linha de qualidade, deverá ser abastecida com água do reservatório com torneiras, 
metálicas, cromadas, de parede, de bica móvel, com bico arejador. A bancada deverá ter o acabamento 
necessário para reter a água da bancada, com frontões e bordas em granito natural. Com um ponto de 
água, sobre a bancada, com um filtro de parede (com carvão ativado e celulose) com uma torneira 
metálica para fornecimento de água potável.  
9.6. - Instalação de Esgoto: (conforme projeto complementar específico a ser apresentado)  
9.6.1. – REDE DE ESGOTO SANITÁRIO: rede de captação do esgoto em tubos e conexões de 
PVC rígido com diâmetros definidos, inclinação da rede igual ou superior a 2%, caixas sifonadas 
de 6”, tubulação de ventilação, com rede de esgoto da copa (funcionários) com destinação as 
caixas de gordura em PVC, caixas de conexão/inspeção em detalhes (com intervalo máximo entre 
elas de 15,00 m) e destinação final à rede coletora Municipal na Rua Anthero Donnini.  
9.6.2. - As tubulações de esgoto serão de PVC rígido Ø 4" para os ramais primários e interligando as 
caixas de inspeção.  
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 - Todos os ramais de descarga dos lavatórios e pias serão de no mínimo Ø1½".  
- A declividade será uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção não inferior a 2% não se 
permitindo depressões que possam formar depósito no interior das canalizações.  
- Todos os aparelhos deverão ser instalados, de modo a permitir fácil limpeza e remoção bem como 
evitar a possibilidade de contaminação de água potável.  
- Todos os aparelhos sanitários na sua ligação ou ramal de esgoto, deverão ser protegidos por sifão 
sanitários ou caixa sifonada atendendo aos requisitos exigidos na NB-19 da ABNT.  
- Os sifões sanitários serão do tipo plástico PVC maleável (maria-mole) fixados com abraçadeira de 
metal (não serão aceitos sifões tipo “sanfona”, nem abraçadeiras de plástico).  
9.6.3. A instalação de caixas sifonadas e sifões sanitários se farão de maneira a observar:  
 
- nivelamento e prumo perfeitos.  
- estanqueidade perfeita nas ligações dos aparelhos, sifões, ramal de descarga ou de esgoto.  
9.6.4. Caixas de conexão e inspeção dos esgotos:  
 
- Destinadas a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e mudanças 
de direção das tubulações externas de esgotos.  
- Deverão ser executadas conforme necessidade e de acordo com o projeto técnico hidráulico 
desenvolvido pelo responsável técnico. Sobre uma laje de concreto armado com no mínimo 5 cm de 
espessura, serão assentadas fiadas de tijolos, maciços, comuns, com argamassa mista, traço: 1:4:12, 
tijolos molhados na ocasião do seu emprego e não devendo as juntas exceder a 1,5 cm de espessura. No 
interior da caixa (paredes e fundo), serão revestidos e impermeabilizados com: argamassa de cimento e 
areia, traço: 1:3 com adição de impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o 
capeamento superior com a mesma argamassa e aplicação de demãos de tinta impermeabilizante 
betuminosa. A laje de fundo será em concreto armado devendo ser nela moldado a meia secção de 
coletor que por ali passar obedecendo-se declividade de sub coletor. A declividade deverá ser suficiente 
para que não será permitido a formação de depósitos no fundo da caixa. A tampa será de concreto 
armado será moldada e perfil metálico (cantoneira) assim como o batente (encaixe na parte superior da 
caixa) e deverá ser de fácil remoção permitindo perfeita vedação. A face superior da tampa deverá estar 
no nível do piso acabado e ter o mesmo revestimento.  
Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro 
corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não 
vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou 
falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos descritos na 
NBR-7170. Resistência mínima à compressão igual a 1.5 MPa. Tolerâncias dimensionais: 3 mm 
para maior ou para menor, nas três dimensões. Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal 
hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m³ de argamassa.  
9.6.5. Os pontos de esgoto:  
 
- Estão definidos na planta e serão ligados à caixa de inspeção de onde terão destinação à rede coletora 
municipal.  
Caixas de retenção de gorduras: Os esgotos das pias das Copas deverão ser conduzidos a uma caixa 
de retenção de gordura com corpo em PVC; Cor Cinza; Diâmetros: 300 mm, NBR 8160, com 2 entradas 
de 75mm e 1 entrada de 50mm; 1 saída de 100mm (juntas de dupla atuação); Temperatura máxima 
45ºC; Pressão Máxima: conduto livre / sem pressão; Tampa Reforçada, contém cesta de limpeza com 
alça para auxiliar na retirada, formato quadrado para facilitar acabamento com o piso; dos resíduos 
sólidos (gordura); 100% hermética - com anel de borracha na parte inferior, com dimensões: 558mm x 
300mm; para vedação com o porta-tampa; capacidade: 19 litros de gordura.  
OBESERVAÇÃO:  
- Somente os esgotos da pia das copas, deverão ser despejados em uma caixa de gordura (de PVC) 
antes de ter seu destino a rede de coleta de esgotos do prédio.  
- Captação do esgoto do Abrigos de Lixo: Os esgotos dos abrigos de lixo serão captados desde ao seu 
interior (grelha e caixa sifonada) com rede e conexões em PVC, deverão ser conduzidos até a caixa 
conexão de esgotos mais próxima.  
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 - Caixas sifonadas de 6”: Todas as grelhas (grelhas, ralos, etc...) deverão ser do tipo caixa sifonada Ø 
6”, com corpo em PVC rígido, branco, com suporte para grelha em PVC, com acabamento cromado, 
com grelha em aço inox, com abertura tipo escamoteável (abre/fecha), de primeira linha de 
qualidade, classe “A”, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT.  
- Caixa de decantação: A caixa de decantação do esgoto será executada de acordo com o projeto 
hidráulico executivo e Caderno de Detalhes. Com sua execução em alvenaria de tijolos comuns, 
maciços, assentados com argamassa traço: 1:4:10, e revestido internamente com argamassa de cimento 
e areia, traço: 1:3, com acabamento as seguintes prescrições: A laje de fundo será em concreto armado 
devendo ser nela ser fixada duas placas de concreto pré-moldadas, com tamanhos e alturas distintas, 
com espessura de 5 cm, assentadas de modo a oferecer resistência para passagem de materiais mais 
pesados, possibilitando sua decantação (conforme detalhes). A tampa será chapa de aço (própria para 
piso) com uma alça para sua retirada e o requadro (batente) para encaixe da tampa será de perfil 
metálico tipo cantoneira. A tampa deverá ser de fácil remoção permitindo perfeita vedação. A face 
superior da tampa deverá estar 20 cm acima do nível do piso acabado, caso seja em jardim, conforme 
implantação e projeto.  
Tijolos maciços: de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro 
corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; 
arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados 
por prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos descritos na NBR-7170. Resistência 
mínima à compressão igual a 1.5 MPa. Tolerâncias dimensionais: 3 mm para maior ou para menor, nas 
três dimensões. Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de 
cimento por m³ de argamassa.  
9.7. Nas instalações para águas pluviais será obedecido o que se segue:  
9.7.1. Projeto de instalação hidráulico-sanitárias, contendo:  
 
- ÁGUAS PLUVIAIS: rede de captação das águas pluviais, calhas estruturais impermeabilizadas, 
calhas em chapa galvanizada, condutores de ap, condutores em tubos e conexões em PVC, caixas 
de conexão/inspeção, grelhas, canaletas em concreto, rede de captação em tubos e conexões de 
PVC rígido (com diâmetros definidos pelo calculista), seguindo as diretrizes de AP no projeto de 
arquitetura (implantação), que deverão respeitar Normas para o dimensionamento previsto pela 
ABNT e desenvolvida a partir da relação fornecida neste memorial e projeto.  
9.7.2. Rede de águas pluviais: Fica por encargo da empreiteira a responsabilidade do projeto e 
execução de benfeitorias necessárias para condução das águas pluviais captadas junto ao prédio e de 
conduzi-las até junto à guia, da rua confrontante ao terreno, seguindo as diretrizes do projeto 
arquitetônico. Não será permitida a ligação de águas pluviais à rede coletora de esgotos. A construtora 
deverá fornecer e instalar condutores de águas pluviais em PVC com diâmetro conforme projeto técnico 
(condutores verticais ø 75 mm) e condutores horizontais (respeitando o dimensionamento do projeto 
técnico executivo de hidráulica), conforme indicados no projeto, respeitando as Normas Técnicas da 
ABNT  
9.7.3. Caixa de inspeção para águas pluviais:  
 
- Destinadas a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e mudanças 
de direção das tubulações externas de águas pluviais.  
- Deverão ser executadas conforme necessidade e de acordo com o projeto técnico hidráulico 
desenvolvido pelo responsável técnico. Sobre uma laje de concreto armado com no mínimo 5 cm de 
espessura, serão assentadas fiadas de tijolos, maciços, comuns, com argamassa mista, traço: 1:4:12, 
tijolos molhados na ocasião do seu emprego e não devendo as juntas exceder a 1,5 cm de espessura. No 
interior da caixa (paredes e fundo), serão revestidos e impermeabilizados com: argamassa de cimento e 
areia, traço: 1:3 com adição de impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o 
capeamento superior com a mesma argamassa e aplicação de demãos de tinta impermeabilizante 
betuminosa. A laje de fundo será em concreto armado devendo ser nela moldado a meia secção de 
coletor que por ali passar obedecendo-se declividade de sub coletor. A declividade deverá ser suficiente 
para que não será permitido a formação de depósitos no fundo da caixa. A tampa será de concreto 
armado será moldada e perfil metálico (cantoneira) assim como o batente (encaixe na parte superior da 
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 caixa) e deverá ser de fácil remoção permitindo perfeita vedação. A face superior da tampa deverá estar 
no nível do piso acabado e ter o mesmo revestimento.  
Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro 
corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não 
vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou 
falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos descritos na 
NBR-7170. Resistência mínima à compressão igual a 1.5 MPa. Tolerâncias dimensionais: 3 mm 
para maior ou para menor, nas três dimensões. Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal 
hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m³ de argamassa.  
- As caixas terão dimensões internas calculadas pelo responsável técnico do projeto hidráulico, com 
dimensões (seções mínimas), internas de 0,60 x 0,60 m, inclusive com suporte de ferro tipo cantonera 
“L” e grelhas de ferro protegidas com tinta anti-oxidante contra ferrugem e pintado com esmalte 
sintético na cor Grafite , respeitando as Normas Técnicas da ABNT.  
9.7.4. Canaletas em alvenaria com grelhas:  
 
- Conforme implantação no projeto, as canaletas de passagem para águas pluviais deverão ser 
executadas em alvenaria com tijolos maciços, revestida com argamassa de cimento e areia traço 1:3, 
com dimensões internas calculadas pelo responsável técnico do projeto hidráulico, com grelhas de ferro 
protegidas com tinta anti-oxidante contra ferrugem e pintado com esmalte sintético na cor Grafite , 
respeitando as Normas Técnicas da ABNT.  
9.7.5. Canaletas abertas de concreto:  
 
- Sobre lastro de brita serão executadas canaletas de águas pluviais em concreto tipo “V”, com espessura 
de concreto de 5 cm, desempenado, conforme implantação no projeto, tendo as dimensões e inclinações 
(mínima de 0,5 %) a serem dimensionadas pelo responsável técnico, que elaborará o projeto hidráulico, 
respeitando as Normas Técnicas da ABNT.  
9.7.6. Canaletas do Passeio Público:  
 
- Conforme implantação no projeto (implantação), as canaletas do passeio público para águas pluviais 
deverão ser executadas com fundo de concreto (espessura de 5 cm) sobre lastro de brita e paredes em 
alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, com adição de impermeabilizante 
hidrófugo, de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento interno (laterais e fundo) com a 
mesma argamassa. As canaletas terão dimensões internas calculadas pelo responsável técnico do projeto 
hidráulico, com cobertura de tampo em concreto armado, pré-moldado, laje com espessura de 5 cm, 
com possibilidade de remoção para limpeza, respeitando as Normas Técnicas da ABNT.  
9.7.7. Captação da água da unidade evaporadora (interna) dos aparelhos split:  
 
- Fica por encargo da empreiteira a responsabilidade do projeto e execução de rede de tubos e conexões 
necessárias para condução das águas provenientes dos aparelhos de ar condicionado [unidade 
evaporadora – interna] nos ambientes que contarão com o sistema de climatização. A rede com bitola 
mínima de ø ¾”, deverá coletar a água junto ao aparelho e despejar em uma caixa de conexão de AP ou 
grelha de captação de águas pluviais. Não será permitida a ligação de águas pluviais à rede coletora de 
esgotos.  
9.8. - Aparelhos Sanitários e Diversos:  
9.8.1. – Bacia Sanitária: Serão instaladas bacias sanitárias, de louça, cor branca, de primeira linha de 
qualidade, classe “A”, com acessórios e assento plástico nos BWC(s) nos sanitários, conforme desenho.  
9.8.2. – Bacia Sanitária para PPNE: Nos sanitários especiais para PPNE (pessoas portadoras de 
necessidades especiais), e onde o projeto indicar, serão instaladas bacias sanitárias, apropriadas para o 
usuário, com tamanho especial (mais alta), de louça, cor branca, classe “A”, de primeira linha de 
qualidade, com acessórios e assento. A bacia tem as seguintes dimensões: 360 mm de largura, 485 mm 
de comprimento e 440 mm de altura. A empresa construtora deverá instalar e entregar a bacia completa, 
com acessórios e assento, atingindo assim a altura de 460 mm do piso, conforme desenhos e Norma 
Técnica n.º 9.050/2.004.  
9.8.3. – Lavatório médio (com coluna suspensa - h = 80 cm): Serão instalados lavatórios tamanho 
médio (cm), com coluna suspensa, fixados na parede com bucha e parafusos apropriados em trechos 
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 de parede com tijolos maciços: Lavatório com altura do piso até a borda de 80 cm, na cor branca, de 
primeira qualidade, om torneira metálica, tipo um toque, com acabamento cromado, de primeira 
qualidade, bitola ½" e acessórios cromados. Instalados conforme projeto. Será instalado também, ao 
lado de cada lavatório uma torneira (torneira de limpeza), com 50 cm do piso, metálica, acabamento 
cromado e no piso, junto ao lavatório e torneira, será instalada uma caixa sifonada 6”, conforme 
desenho.  
9.8.4. Fixação e instalação dos Lavatórios [com coluna suspensa]: Todos os lavatórios sem coluna ou 
com coluna suspensa serão instalados fixados na parede com bucha e parafusos apropriados em trechos 
de parede com tijolos maciços:  
 
Parede de Tijolos Maciços: Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos 
calcários ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, 
duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos 
(fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos 
requisitos descritos na NBR-7170. Resistência mínima à compressão igual a 1.5 MPa. Tolerâncias 
dimensionais: 3 mm para maior ou para menor, nas três dimensões. Argamassa de assentamento: 
traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m³ de argamassa.  
9.8.5. – Cuba de louça (de embutir): Serão instalados cubas de louça, tamanho médio, completa 
(válvula, sifão com abraçadeiras de metal, etc...) de primeira linha de qualidade.  
9.8.6. – Duchinhas: Nos sanitários, junto a bacias sanitárias, no fraldário e onde o projeto indicar, serão 
instaladas duchinhas higiênicas, com corpo metálico, com gatilho metálico, acabamento cromado, 
completa, de primeira linha de qualidade.  
9.8.7. – Grelhas inox 6”: Nos sanitários junto ao lavatório e box, nos corredores e no restante do 
prédio, junto aos lavatórios isolados, e onde o projeto indicar, serão instaladas caixas de PVC, 
sifonadas, com Ø 6”, com corpo em PVC rígido, branco, com suporte para grelha em PVC, com 
acabamento cromado, com grelha em aço inox, com abertura tipo escamoteável/deslizante (tipo 
abre/fecha), de primeira linha de qualidade, classe “A”, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT.  
9.8.8. – Tanque de Lavar Roupas: Conforme indicados no projeto, serão instalados tanques de lavar 
roupas, de louça branca, com coluna, com capacidade mínima de 30 litros, cor branca, fixados com 
bucha e parafusos, de primeira linha de qualidade e com todos acessórios (válvula e torneira metálicas 
cromadas e sifão de borracha PVC com abraçadeiras de metal).  
9.8.9. – Torneiras metálicas cromadas: Em todos tanques, sob todos os lavatórios e para jardim e 
limpeza serão instaladas torneiras metálicas, acabamento cromado, de primeira linha de qualidade, 
classe “A”, de primeira linha de qualidade, completa, com acessórios.  
9.8.10. – Torneira das Pias/Bancadas com cuba de inox: Serão instaladas torneiras metálicas, bitola 
½", acabamento cromado, ponto na parede, de bica móvel, com bico arejador, de primeira qualidade, 
extra, classe “A”, completa, com todos os acessórios.  
9.8.11. – Torneiras Especiais “acionamento com alavanca ¼ de volta”: Nos lavatórios e nos locais 
onde o projeto indicar, serão instaladas torneiras, metálicas, com ligas de cobre (bronze e latão), com 
acabamento cromado, de primeira linha de qualidade, classe “A”, com bico arejador, inclusive 
acessórios específicos para o seu funcionamento.  
9.8.12. – Torneiras Especiais “um toque”: No lavatório do WC PPNE, nos lavatórios das Hidratações 
e no lavatório do Isolamento, e onde o projeto especificar, será instalada uma torneira metálica cromada 
de pressão, tipo “um toque” (fechamento automático), acionadas manualmente com fechamento 
automático, de primeira linha de qualidade, inclusive acessórios para lavatórios. De acordo com a NBR 
13.713.  
9.8.13. – Torneira de jardins e de limpeza: no entorno do prédio, nas áreas descobertas, serão 
instaladas torneiras de jardim, conforme projeto de implantação e caderno de detalhes, metálicas, 
acabamento cromado, de primeira linha de qualidade, classe “A”, bitola ¾¨ e acessórios.  
9.8.14. - As bancadas de granito (pias):  
 
- Conforme lay-out do projeto, serão instaladas bancadas de pedra de granito natural (cinza claro), com 
espessura mínima de 2 cm, com acabamentos (rebaixos, frontões, bordas, etc...) com cubas (simples ou 
duplas) em aço inox, extra, de primeira linha de qualidade, de tamanho grande (mais profunda que o 
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 convencional), com válvula americana especial e grelha (completa). As bancadas serão apoiadas na 
parede de alvenaria e em mãos-francesas de ferro chato 2”x 1/4”.  
- As torneiras das bancadas, serão de parede, deverão ser abastecidas com água do reservatório, com 
torneiras metálicas, cromadas, de bica móvel, com bico arejador. Na Copa dos funcionários e na Copa 
de Distribuição deverá existir em cada bancada um ponto de água independente, com registro de pressão 
e torneira com um sistema de filtragem, com um filtro apropriado, de pressão, com elementos filtrantes 
de celulose e carvão ativado, para água que abastece a torneira do filtro (acima da bancada), para servir 
água potável.  
9.8.15. - As bancadas de aço inox (pias):  
 
- Conforme lay-out do projeto, serão instaladas bancadas de aço inox, com acabamentos (rebaixos, 
frontões, bordas, etc...) com cubas (simples ou duplas) em aço inox, extra, de primeira linha de 
qualidade, de tamanho grande (mais profunda que o convencional), com válvula americana especial e 
grelha (completa). As bancadas serão apoiadas na parede de alvenaria e em mãos-francesas de ferro 
chato 2”x 1/4”. As torneiras das bancadas, serão de parede, deverão ser abastecidas com água do 
reservatório, com torneiras metálicas, cromadas, de bica móvel, com bico arejador.  
9.8.16. – Filtros de água de PVC: (de passagem) tipo pressão, com elementos filtrantes de carvão e 
celulose, instalado na parede, junto com um registro de pressão, ø ¾”, que será instalado antes do ponto 
do filtro, para regulagem da fluxo de água. Filtro de água com corpo em plástico PVC/ABS, 9”, que 
propicie água filtrada com redução de odor, sabor e sedimentos, fornecendo água filtrada, estéril, sem 
gosto ou sabor, de acordo com a NBR 14.908/04.  
 
Características do filtro: Deverá reter partículas de areia, barro, ferrugem e outros sedimentos. 
Deverá reduzir o gosto e cheiro de cloro. Vazão: 680 Litros/Hora, Pressão Máxima:420 KPa (42 
m.c.a), Pressão Mínima: 20 KPa (2 m.c.a) e Elemento filtrante: Carvão ativado, prata e celulose.  
9.8.17. Cuba de aço inox para descarte: Na sala reservada para Expurgo e onde o projeto indicar, será 
instalado na bancada, um tanque de Expurgo, deverá ter sistema com descarga, uma cuba (de sobrepor) 
de chapa inox com espessura de 1,5 mm, com diâmetro de 40 cm, formato de funil, com sistema de 
sifão com visita, ligado ao sistema de esgotos.  
9.8.18. Bancada do Fraldário: - Conforme lay-out do projeto, será instalada uma bancada de pedra de 
granito natural (cinza claro), com espessura mínima de 2 cm, com acabamentos (rebaixos, frontões, 
bordas, boleados, etc...) com cuba (simples) em aço inox, extra, de primeira linha de qualidade, de 
tamanho pequeno (redonda), de sobrepor, com válvula especial e grelha (completa). A bancada será 
apoiada na parede de alvenaria, na divisória de granito e em mãos-francesas de ferro chato 2”x 1/4”, de 
acordo com detalhes.  
 
- A bancada terá duas alturas, sendo a mais baixa para a instalação da cuba (será utilizada na higiene do 
bebe) e a parte mais alta será o apoio do trocador. Os pontos de hidráulica para a bancada serão: Um 
ponto de água e um de energia para aquecedor elétrico, de passagem, com três (3) temperaturas, com 
regulagem de temperatura (de 2.400W a 6.500W/220V), com resistência encapsulada, com dispositivo 
DR conforme a Norma Técnica NBR 5.410, localizado sob a bancada (cuba) para abastecimento da 
ducha. Um registro com regulagem do fluxo de água acoplado à uma ducha tipo higiênica com gatilho 
em metal, instalados sob a bancada. Um ponto de esgoto para a cuba com sifão.  
9.8.19. – Papeleiras, Saboneteiras e Cabides: Serão instaladas nos sanitários, papeleiras, saboneteiras 
e cabides, de louça, na cor branca, de primeira linha de qualidade.  
9.8.20. – Barras de Apoio: Nos BWC das PPNE (masculino e feminino), serão instalados nas paredes 
02 (duas) barras de apoio (acabamento cromado) para cada BWC, com ø 3cm e 90cm de comprimento, 
onde houver instalações sanitárias para deficientes, conforme NBR 9.050/1994 - Adequação das 
Edificações e do Mobiliário Urbano a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PPNE).  
 
10. INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS/GLP, OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO:  
 
(projeto a ser apresentado e entregue ao DEPLAN da Secretaria Municipal de Planejamento):  
10.1. Projeto de instalações de Gás/GLP, Oxigênio e Ar comprimido: Deverão respeitar as normas 
para dimensionamentos previstas pela ABNT, com especificações de tubos, filtros, registros, 
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 válvulas, reguladores de pressão, manômetros, mangueiras e rede com conexões de tubo de cobre. 
Com desenvolvimento a partir da relação fornecida neste memorial e projeto-básico. O projeto 
deverá respeitar as Normas Técnicas vigentes em especial a NBR 12.188 e a RDC n.º 50. A 
empresa construtora deverá entregar a ART específica do projeto e instalação geral do sistema 
(abrigo, instalações e rede). Após a execução das instalações a empresa construtora deverá 
apresentar um laudo técnico e ART comprovando o teste de estanqueidade do sistema.  
10.2. - Para a elaboração do projeto e execução das Instalações de gás GLP/Oxigênio e Ar Comprimido 
a empresa deverá obedecer às Normas Técnicas da ABNT que estão em vigor.  
10.3. - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
- Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades do item INSTALAÇÕES DE 
REDE DE GÁS/GLP, OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO entre o projeto arquitetônico e planilha 
quantitativa licitados, estimados por pré-dimensionamento e o projeto técnico complementar 
apresentado, obrigatoriamente, pela empresa construtora. Salienta-se que o modelo da licitação da obra 
é o de regime de empreitada por preço global – tipo menor preço, estando a empresa construtora ciente 
de que a realização da obra, dar-se-á mediante projeto técnico complementar por ela apresentado, 
portanto isentará o Município de qualquer pagamento em relação a diferenças acima citadas.  
10.4. - Central de Oxigênio e Ar Comprimido: A empresa construtora deverá fornecer e instalar 
somente a rede de tubos, conexões e registros para o funcionamento da Central de Oxigênio e 
Central de Ar Comprimido , como: rede de tubos e conexões (embutidas nas paredes de alvenaria/solo 
ou sobre a laje) e registros.  
 
OBSERVAÇÃO:  
Posteriormente a Secretaria Municipal de Saúde vai contratar uma empresa especializada em 
prestar serviços na área de gases medicinais, que executará a instalação dos equipamentos 
(tanque criogênico / oxigênio líquido, cilindros de oxigênio, compressores, etc...) realizará também 
a instalação de: torneiras, registros, válvulas, filtros, reguladores de pressão, manômetros, 
mangueiras apropriadas, etc...  
10.5. – As redes e conexões (tubulações) do Oxigênio (cilindros reservatórios) e Ar Comprimido 
(compressores), serão em cobre “Classe A”, com solda prata e/ou tubos de aço [conforme projeto 
técnico] e rosca NTP, quando em contato (embutidas) em alvenarias/concreto ou solo/terra, serão 
protegidas com aplicação de solução elástica Adeflex e revestido com fita anti-corrosiva e eletro-
isolante.  
10.6. - Todas tubulações e conexões de aço e/ou cobre “Classe A” deverão sofrer processo de limpeza, 
antes da instalação e após a rede instalada.  
10.7. - O serviço de execução da tubulação dos gases, deverá ser feito por pessoal especializado e 
treinado pela concessionária fornecedora dos serviços. A empresa construtora deverá entregar o abrigo 
com a tubulação, os flexíveis, válvulas em perfeito estado de funcionamento, respeitando as Normas 
Técnicas da ABNT.  
10.8. - Próximo a Copa dos Funcionários, será feito um abrigo de gás GLP, para dois (02) botijões de 
gás de 13 Kg. Ficará a cargo da empresa construtora a construção do abrigo de alvenaria, coberto com 
laje de concreto, com portinhola de ferro tubular e a instalação dos equipamentos e rede de 
abastecimento (com exceção dos botijões).  
10.9. - O projeto das redes de gás GLP, Oxigênio e Ar comprimido, poderão ser apresentados juntos, 
formando um só projeto de rede de gases (GLP, Oxigênio e Ar Comprimido), com ART específica para 
cada instalação.  
 
11. COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
 
(projeto a ser apresentado ao DEPLAN da Secretaria Municipal de Planejamento):  
11.1. – Com projeto específico aprovado pelo 12.º Grupamento de Bombeiros de Bauru - SP, 
inclusive instalação e fornecimento de equipamentos (extintores, sinalização, iluminação de 
emergência, etc...) para todo prédio, de acordo com o decreto estadual nº 46.076/01 e Instrução 
Técnica n.º 22/2004. Após a execução das instalações, a empresa construtora deverá solicitar a 
vistoria técnica do Corpo de Bombeiros e entregar o Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros à 
Secretaria de Planejamento/DEPLAN (Auto de vistoria dos prédios existentes e ampliações).  
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 11.2. - Para a elaboração do projeto e execução das instalações de combate e prevenção contra incêndios 
a empresa deverá obedecer às Normas Técnicas da ABNT que estão em vigor.  
11.3. - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
 
- Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades do item COMBATE E 
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO entre o projeto arquitetônico e planilha quantitativa licitados, 
estimados por pré-dimensionamento e o projeto técnico de combate a incêndios apresentado, 
obrigatoriamente, pela empresa construtora. Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime 
de empreitada por preço global – tipo menor preço, estando a empresa construtora ciente de que a 
realização da obra, dar-se-á mediante projeto técnico de combate a incêndios por ela apresentado, 
portanto isentará o Município de qualquer pagamento em relação a diferenças acima citadas.  
11.4. - Conforme indicados nos desenhos: a empresa construtora deverá providenciar, 
previamente, junto aos orgãos oficiais competentes [12.º Grupamento de Bombeiros/Seção de 
Atividades Técnicas/Corpo de Bombeiros de Bauru/SP], toda documentação para a aprovação do 
projeto e a liberação para a execução da obra, com a apresentação junto ao DEPLAN do 
Protocolo dos Bombeiros e o Projeto pré-aprovado. Para permitir a fiel e correta execução da 
obra.  
11.5. - Normas Gerais:  
- Todo o serviço de combate e prevenção contra incêndio deverá seguir as Normas Técnicas em vigor da 
ABNT, atender o Decreto Estadual n.º 46.076/01 e Instrução Técnica n.º 22/2004, sendo o projeto 
deverá ser apresentado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Bauru/SP.  
- A empresa construtora deverá fornecer todos os equipamentos (extintores, luminárias de emergência, 
placas de sinalização, etc...) e executar a instalação destes, conforme o lay-out do projeto arquitetônico e 
projeto técnico específico.  
11.6. - A rede elétrica para prevenção e combate à incêndios: Será executada para as instalações 
específicas de Combate e Prevenção à Incêndios, como a instalação luminárias de emergência, está 
inserida no item Instalações Elétricas, nestas Especificações e Normas Técnicas e no mesmo item na 
planilha orçamentária.  
 
- Luminária de emergência [2x8 watts]: Potência da Lâmpada: 2X8 Watts, com autonomia de 5 
horas (1 Lâmpada) 3,5 horas (2 Lâmpadas), cor Branca, com bateria recarregável, opção de uso 
de 1 ou 2 lâmpadas, para uso fixo na parede ou portátil, com iluminação fluorescente (luz branca), 
indicador de recarga da bateria, produto bivolt (127/220V).  
11.7. - Após a execução da obra e instalação dos equipamentos previstos no projeto, a empresa 
construtora deverá solicitar a vistoria técnica do Corpo de Bombeiros e entregar o “Auto de Vistoria” 
do Corpo de Bombeiros à SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – BAURU/SP.  
 
12. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES [RESFRIAM ENTO, VENTILAÇÃO E 
EXAUSTÃO]:  
 
(projeto técnico executivo a ser apresentado a Secretaria Municipal de Planejamento - DEPLAN)  
12.1. Projeto de climatização (resfriamento e exaustão) nos ambientes em que serão instalados os 
aparelhos de ar condicionado:  
 
Projeto técnico elaborado por profissional habilitado para a função, contendo informações técnicas para 
a climatização e exaustão do prédio da UBS GEISEL. O projeto deverá respeitar as normas para 
dimensionamentos previstas pela ABNT, com especificações de equipamentos, dimensionamentos, 
vedações, etc... Com desenvolvimento a partir da relação fornecida neste memorial e projeto-básico. O 
projeto técnico executivo deverá respeitar as Normas Técnicas vigentes, estar de acordo e com 
aprovação da GVS XV – Grupo de Vigilância Sanitária de Bauru/SP e a RDC N.º 50 (Legislação em 
Vigilância Sanitária).  
- Atenção:- A empresa construtora deverá providenciar a aprovação do projeto técnico junto à 
GVS XV – Grupo de Vigilância Sanitária de Bauru/SP e somente após a aprovação deverá ser 
entregue a Secretaria Municipal de Planejamento – DEPLAN.  
12.2. - Aparelhos Condicionadores de ar tipo SPLIT:  
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– Condicionadores de ar: A empresa construtora deverá fornecer os aparelhos e instalar 
condicionadores de ar, tipo SPLIT, sendo:  
 
Tabela dos aparelhos de ar condicionado [unidade evaporadora e unidade condensadora: 
 
Quantidade  
Unidade 
Evaporadora  

Btu/h  Tipo  Alimentação  Watts/Disjuntor  

03 un.  18.000  SPLIT SYSTEN – HI 
WALL [só frio]  

220V/2F/60Hz  2.300W/Bi 25 A  

12 un.  12.000  SPLIT SYSTEN – HI 
WALL [só frio]  

220V/2F/60Hz  1.370W/Bi 25 A  

02 un.  9.000  SPLIT SYSTEN – HI 
WALL [só frio]  

220V/2F/60Hz  1.036W/Bi 25 A  

 
- Todos os aparelhos deverão ser fornecidos e instalados com: unidades com controle remoto, unidade 
evaporadora com suporte e fixação (interna/parede) e unidade condensadora (externa/suspensa apoiada 
em plataformas de perfis metálicos).  
- Plataformas das UC sobre a cobertura: - Deverão ser executadas plataformas de estrutura metálica 
com perfis metálicos sobre a cobertura [ou na platibanda] na posição paralela à platibanda, alinhadas 
com a calha, para instalação das Unidades Condensadoras para a climatização dos ambientes. As 
plataformas terão as medidas apropriadas com capacidade de cada uma suportar as unidades 
condensadoras. A plataforma [mãos francesas em perfis de aço] apoiados na estrutura de concreto do 
prédio, esta estrutura deverá ficar em nível. A plataforma deverá ter um piso tipo estrado, executado 
com terças metálicas, para apoio e fixação das UC, deverá ter, também, um guarda corpo de tubo 
metálico em todo o seu perímetro. O acabamento das plataformas [mãos francesas] será com fundo anti-
oxidante e pintura com tinta esmalte sintético, alto brilho, na cor Branco Gelo.  
- Sistema de ligação entre as UC e as UE: A empresa construtora deverá executar a ligação do sistema 
de climatização instalando os aparelhos de ar condicionado e interligando as unidades evaporadora 
[interna] e condensadora [externa]. As redes de interligação entre as unidades serão conforme determina 
o fabricante e o projeto técnico de climatização: Linha de gás com isolamento duplo com manta de 
Neoprene e espuma elastomérica, linha de líquido com isolamento com manta de Neoprene, eletruduto 
de ø ¾” com isolamento com manta de Neoprene com fios elétricos para alimentação e contrôle.  
OBSERVAÇÃO:  
1). Em relação ao posicionamento das plataformas, as distâncias entre as unidades UE e UC 
devem obedecer a distância mínima/máxima determinada pelo fabricante.  
2). Os tubos de cobre na área externa [sob a cobertura e sobre a plataforma] deverão ter 
isolamento térmico e mecânico.  
3). Deverão ser instalados disjuntores secundários junto às condensadoras para manutenção 
segura dos equipamentos.  
OBSERVAÇÕES GERAIS:  
1). A nota fiscal, termo de garantia, manual de funcionamento e controle remoto sem fio dos 
equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Planejamento – DEPLAN, após a 
instalação e teste dos aparelhos.  
2). Deverá ser feito um dreno internamente em tubo de PVC com bitola mínima de ø ¾”, junto a 
unidade evaporadora (interna), para o escoamento da condensação, direcionado o líquido para 
grelha ou caixa de água pluvial mais próxima.  
3). Deverão ser previsto pontos de elétrica (no circuito do condicionador) para atender o projeto 
técnico de climatização, com a instalação futura de exaustores.  
12.3. Equipamentos para ventilação e exaustão mecânica dos ambientes que serão providos de 
condicionadores de ar e sanitários.  
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 - A execução deverá prever a instalação de aparelhos de exaustão, em ambientes devidamente vedados, 
executados sob a laje do forro [sob a viga de cobertura] interligando os ambientes até o lado externo.  
- A empresa construtora deverá entregar a ART específica do projeto e instalação geral do sistema 
(exaustores, equipamentos, motores, filtros, dutos, grelhas, etc...).  
– Pontos de energia para motores da ventilação/exaustão: Serão instalados pontos de energia elétrica 
para a instalação equipamentos de exaustores e ventilação [sistema de climatização – 
ventilação/exaustão] 220V/2F/60Hz, localizados na parte internas dos ambientes, conforme a 
necessidade e indicação do projeto técnico executivo de climatização dos ambientes.  
13. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)  
 
(ATMOSFÉRICAS DIRETAS E INDIRETAS) (projeto a ser apresentado à Secretaria de Planejamento)  
13.1. Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas diretas e indiretas:  
 
- Fornecimento e instalação dos equipamentos para todo prédio (prédios e anexos) e caixa d’água 
elevada, conforme normas técnicas NBR 5.419/01. Ficará a cargo da empresa contratada, ao final 
da instalação, apresentar um Laudo Técnico (com a ART) de Medição de Resistência de 
Aterramento que deverá atingir os parâmetros estabelecidos dentro das Normas Técnicas vigentes 
(ABNT), sendo até 25 Ohms para terreno seco e até 10 Ohms para terreno úmido.  
Projeto e apresentação: Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-out 
do arquitetônico em cor cinza claro, com circuitos e pontos de captação, terminal aéreo, barra chata de 
alumínio, descidas, haste e condutor de aterramento em destaque (coloridos) constituído de pranchas 
separadas do projeto de instalações elétricas. Respeitando a NBR 5.419/01 e as Normas Técnicas da 
ABNT. Os desenhos deverão ser entregues em duas vias no padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três 
alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm.  
13.2. - Para a elaboração do projeto e execução do Sistema de Proteção Contra Descargas Elétricas 
[SPDA] a empresa deverá obedecer às Normas Técnicas da ABNT que estão em vigor.  
13.3. - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
 
- Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades do item SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS (SPDA) entre o projeto arquitetônico e planilha 
quantitativa licitados, estimados por pré-dimensionamento e o projeto técnico de SPDA apresentado, 
obrigatoriamente, pela empresa construtora. Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime 
de empreitada por preço global – tipo menor preço, estando a empresa construtora ciente de que a 
realização da obra, dar-se-á mediante projeto técnico de SPDA por ela apresentado, portanto isentará o 
Município de qualquer pagamento em relação a diferenças acima citadas.  
13.4. - Normas Gerais:  
 
- O sistema de proteção estimado é baseado no método dos condutores em malha ou gaiola (MÉTODO 
FARADAY), cujos componentes são descritos à seguir: O sistema de proteção contra raios deverá 
abranger todos prédios e caixas d’água. Deverá ser utilizada barra chata de alumínio de 7/8” x 1/8” 
fixada sobre o telhado ou rufos metálicos conforme projeto do calculista, com terminal aéreo com base 
horizontal (ø 3/8” e h=60 cm), nas descidas será utilizada barra chata (fita) de alumínio 7/8” x 1/8” (até 
a caixa de medição), com caixa de medição (15 x 10 x 8 cm) com entrada e saída para eletroduto de 
PVC com ø 1”, com conector para medição com 4 parafusos (50 x 80 mm e ø 28 mm), condutor de 
aterramento em cobre nú com ø 50 mm², haste de aterramento tipo Cooperweld, ø 5/8” com 2,40 m, 
com vala de aterramento de contorno, de acordo com o projeto elaborado pelo calculista e isolamento 
das descidas para o aterramento, com eletroduto de PVC, ø 1”, com altura mínima de 3,00 m. O projeto 
técnico à ser elaborado deverá respeitar o projeto arquitetônico, a segurança dos funcionários e usuários 
da unidade, a NBR 5.419/01 e demais Normas Técnicas da ABNT. O nível será de Proteção II, 
conforme classificação de estruturas do Anexo D, Tabela 15, da Norma Técnica NBR 5.419/01.  
13.5. - ATENÇÃO: Logo após a instalação completa e definitiva do sistema de proteção, ficará a 
cargo da empresa contratada, a apresentação de um Laudo Técnico, com a ART de Medição de 
Resistência de Aterramento (para todos os prédios) que deverá atingir os parâmetros 
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 estabelecidos dentro das Normas Técnicas (ABNT), sendo até 25 Ohms para terreno seco e até 10 
Ohms para terreno úmido.  
 
14. REVESTIMENTOS:  
14.1. - Revestimento de paredes internas, externas e tetos:  
 
– Conforme indicados no projeto, serão chapiscados com argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 
1:4, emboçados com argamassa mista de: cimento, cal e areia, traço: 1:4:12, e rebocados com argamassa 
de: cal e areia, traço: 1:2, granulação fina e desempenada, exceto onde houver azulejos e concreto 
aparente.  
14.2. - Revestimento de paredes com chapisco fino:  
 
– Conforme indicados no projeto, serão chapiscados com argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 
1:4, emboçados com argamassa mista de: cimento, cal e areia, traço: 1:4:12, e rebocados com argamassa 
de: cal e areia, traço: 1:2, granulação fina e desempenada. O acabamento será feito com chapisco fino 
com peneira, chapiscados com argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, com posterior 
impermeabilização com resina acrílica.  
14.3. – Azulejos brancos 15 x 15 cm:  
 
– Conforme indicados nos projetos, nas paredes onde houver azulejos serão revestidas de azulejos, tipo 
EXTRA, CLASSE “A”, 15x15 cm, liso, na cor branca, de primeira linha de qualidade, com juntas a 
prumo até o teto.  
Os azulejos serão assentados sobre emboços, com argamassa mista, traço: 1:4:12 perfeitamente 
desempenados. O assentamento com argamassa tipo cimento colante, tomando toda a superfície do 
azulejo, rejuntamento, após uma semana, com rejunte anti-mofo, cor branca, juntas e bordas limpas a 
saco, retirando-se os excessos de rejunte; os azulejos que por percussão soarem chocho, deverão ser 
substituídos. A barra deverá conter número inteiro de fiadas. Os azulejos a serem cortados ou furados, 
não deverão apresentar quaisquer rachaduras ou emendas.  
OBSERVAÇÕES:  
1). Sobre os lavatórios, tanques e pias (conforme indicação do projeto) será executado uma faixa 
de azulejos branco 15x15 cm, com altura de 30 cm (02 fiadas), em toda sua extensão (largura).  
2). Em todos os novos ambientes que receberão o revestimento de azulejos, deverão receber 
também, conforme projeto arquitetônico, uma faixa única de pastilha cerâmica 10 x 10 cm [verde 
claro lemonade] na altura de 1,50 m (em relação ao piso) em todo o seu perímetro.  
14.4. - Cantoneiras de alumínio:– Todos cantos das paredes revestidas com azulejos receberão 
cantoneiras de alumínio, tipo chanfrado, com altura indicada no projeto e nos vãos abertos, com 
requadros em azulejos (somente verticais), conforme desenho.  
14.5. – Pastilhas cerâmicas 10x10 cm:  
 
– Conforme indicados no desenho, as paredes internas dos ambientes (Corredores e Salas de 
Esperas), paredes das Circulações e paredes externas do perímetro dos prédios (existentes e a ser 
construído), receberão revestimento de pastilha 10 x 10 cm, até a altura definida no projeto, 
[1,20m], PEI=3, de cor Verde Claro [referência = verde lemonade].  
– As pastilhas cerâmicas serão assentadas sobre emboços, com argamassa mista, traço: 1:4:12, 
perfeitamente desempenados. O assentamento com argamassa tipo cimento colante, tomando toda a 
superfície da pastilha, rejuntamento após uma semana com rejunte anti-mofo, cor cinza claro, juntas e 
bordas limpas a saco, retirando-se os excessos de rejunte com o auxilio de uma espátula de plástico. As 
pastilhas cerâmicas que por percussão, soarem chocho, serão substituídas.  
OBSERVAÇÃO: A empresa deverá apresentar para aprovação, aos arquitetos autores do 
projeto, uma amostra da pastilha cerâmica que pretende utilizar dentro da especificação de 
pastilha cerâmica 10x10 cm, PEI=3, de primeira linha de qualidade, classe “A”.  
14.6. – Peitoris de Ardósia:- Em todos caixilhos novos, exceto nas janelas redondas, conforme 
indicados nos desenhos, serão instalados peitoris de pedra ardósia, espessura de 2 cm, conforme o 
projeto, assentados sobre alvenaria de tijolo, com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, respeitando 
as Normas Técnicas da ABNT.  
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15. PISOS  
15.1. – Contra-piso:  
 
- No interior do prédio: principal e anexos, e também em volta dos prédios (calçada e calçada 
perimetral), conforme o projeto, será executado contra-piso em concreto simples com 5 cm de 
espessura, sobre fundo regularizado e fortemente compactado e preenchido lastro de brita, conforme as 
Normas Técnicas da ABNT. O contra-piso será constituído de concreto simples de 200kg de 
cimento/m³.  
15.2. Piso de Concreto Desempenado espessura mínima de 5 cm:  
 
- No interior do prédio (onde o projeto indicar), será executado em conjunto, contra-piso e piso de 
concreto desempenado, com espessura de 5 cm, com junta de dilatação, o concreto a ser empregado terá 
resistência característica à compressão mínima de fck = 20 Mpa, sobre fundo regularizado e fortemente 
compactado e preenchido lastro de brita, conforme as Normas Técnicas da ABNT.  
15.3. - Piso de Granilite resinado: Piso Novo e reparos no existente:  
 
- Na ampliação (ambientes novos) e nas áreas que sofrerão modificações no piso de granilite existente, 
como por exemplo: sob as portas (soleiras), sob os armários, em parte onde as paredes foram 
suprimidas, etc... Serão executados novos pisos de granilite e rodapés conforme o padrão existente, com 
junta de dilatação, da seguinte forma:  
1). Sobre o concreto, conforme indicados no projeto, todos pisos internos, serão executadas 
argamassa de regularização com 2 cm de espessura no traço 1:3, cimento e areia grossa peneirada 
com acabamento sarrafeado.  
2). Sobre a argamassa, o piso granilite será executado (cimento, grana grossa de mármore e 
corante) fundido no local com espessura de 01 cm respeitando especificações técnicas da ABNT.  
3). Superfície estucada, polidas com máquinas industrial pesada (com água e areia) e acabadas 
com fundo selador e demãos de resina acrílica impermeabilizante.  
15.4. – Piso de granilite: Limpeza e impermeabilização granilite (novo e a permanecer):  
 
A limpeza, dos pisos e rodapés existentes, será executada com polimento (com água e areia) com 
máquina industrial pesada, e após limpeza, aplicação de fundo selador e demãos com resina acrílica 
impermeabilizante.  
15.5. - Piso cerâmico 40 x 40 cm e piso cerâmico anti-derrapante: [alta resistência/PEI = 5]:  
 
- Especificação do piso cerâmico esmaltado: Tamanho 40 x 40 cm, de primeira linha de qualidade, 
Classe “A”, Classificação quanto a abrasão e resistência PEI = 5, Grupo de absorção Bllb , em 
conformidade com o INMETRO e CCB (Centro Cerâmico do Brasil), de acordo coma Norma Técnica 
NBR 13.818/97.  
- Sobre o concreto, conforme indicados no projeto, todos pisos cerâmicos serão executados com 
argamassa de regularização com 02 cm de espessura no traço: 1:3, cimento e areia grossa peneirada com 
acabamento sarrafeado.  
- Sobre a argamassa, serão executados pisos cerâmicos: 30x30 cm, Classe “A”, de alta resistência, 
PEI=5, [comum ou anti-derrapante], de primeira linha de qualidade, sobre regularização, com cimento 
colante espalhado.  
 
OBSERVAÇÕES:  
1). A empresa deverá apresentar aos arquitetos autores do projeto, uma amostra do piso de 
cerâmica que pretende utilizar dentro da especificação de piso de cerâmica 40 x 40 cm, PEI=5, de 
primeira linha de qualidade, classe “A”, com selo de qualidade do INMETRO e CCB, na cor 
Cinza.  
2). Deverá ser apresentado um documento da empresa fabricante do piso atestando sua qualidade 
e o cumprimento das especificações acima descritas.  
15.6. - Rodapés cerâmicos:  
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 - Em todos os locais onde houver pisos cerâmicos (cerâmicos comuns e anti-derrapante), onde não 
houver azulejos, deverão ser assentados rodapés cerâmicos esmaltados, idênticos à cerâmica do piso, de 
alta resistência PEI=5, com 10 cm de altura conforme projeto.  
15.7. – Soleiras e filetes em granito polido e levigado, cor cinza:  
Conforme indicados no projeto, serão assentados as soleiras em granito polido e levigado, cor cinza 
claro, com espessura mínima de 2 cm, com largura [variável], a sua execução deverá respeitar as 
Normas Técnicas da ABNT.  
16. VIDROS:  
 
Vidro comum liso e fantasia [e=3 mm] e vidro temperado [e= 8 mm e 10 mm]:  
16.1. Vidro Liso e Fantasia:  
 
- O Vidro é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa, obtida através do resfriamento de 
uma massa em fusão. Suas principais qualidades são a transparência e a dureza. O vidro 
distingue-se de outros materiais por várias características: não é poroso, nem absorvente, é ótimo 
isolador, possui baixo índice de dilatação e condutividade térmica, suporta pressões de 5.800 a 
10.800 Kg por cm².  
- Nos novos caixilhos, terão vidro liso transparente, com espessura de 3 mm, e vidro fantasia para os 
sanitários, assentados de acordo com as Normas Técnicas, conforme detalhes no projeto.  
16.2. - Vidro temperado 8 mm e 10 mm:  
 
- O vidro temperado é fabricado a partir do vidro comum, por isso possui todas as suas 
características: transparência, coloração e paralelismo nas faces. É produzido, através de 
tratamento térmico, denominado têmpera, que confere ao produto resistência mecânica a flexão e 
a impactos muito maior que a do vidro comum, e resistência térmica em relação ao seu vidro de 
origem, suportando variações de até 200°C. A finalidade da têmpera é estabelecer tensões 
elevadas de compressão nas zonas superficiais do vidro, e correspondentes altas tensões de tração 
no centro do mesmo. Ao quebrar-se, é fragmentado em pequenos pedaços, arredondados e pouco 
cortantes.  
- Deverão ser instalados nos caixilhos e portas, conforme indicação do projeto: A janelas serão com 
vidro temperado, liso, cor verde, com espessura de 8 mm. As portas [e janelas maiores] serão com 
vidros temperados, lisos, cor verde, com espessura de 10 mm.  
17. PINTURA:  
 
OBSERVAÇÕES:  
1). Todo o prédio deverá ser pintado: interna e externamente (inclusive: paredes e muros 
divisórios vizinhos, gradis, portões, equipamentos, postes e abrigos).  
2). Caso ocorra alguma dúvida: Independente desta descrição, todas as paredes do prédio serão 
pintadas. As paredes que não foram abaixo descritas deverão receber fundo selador acrílico e 
demãos de pintura com tinta látex acrílico semi-brilho com cores da tabela.  
17.1. - As paredes afetadas pela umidade deverão ser tratadas de modo que seja isenta de fungos até h = 
1,00 metro de altura pelo impermeabilizante apropriado.  
17.2. - Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.  
17.3. - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.  
17.4. - Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superfícies não destinadas à pintura 
(vidros, pisos, aparelhos, etc). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos 
enquanto a tinta estiver fresca empregando-se removedor adequado.  
17.5. – As cores das tintas a serem utilizadas (látex comum, látex acrílico e esmalte) serão de acordo 
com a indicação do projeto:  
 
- Branco Gelo  
- Branco Neve  
- Branco Off-White  
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 - Concreto  
- Creme Off-White  
- Cinza Claro  
- Verde Claro lemonade  
- Verde Colonial  
17.6. – Nas PAREDES INTERNAS EXISTENTES [REFORMA] (onde serão assentadas as 
pastilhas 10 x 10 ou será feito o barrado de esmalte até 2,00 m de altura), acima do barrado, até a 
laje, receberão pintura, com Látex Acrílico, Semi Brilho, na cor definida na tabela, até a laje, da 
seguinte forma:  
 
a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 01 e limpeza de pó resultante.  
b)- Aparelhamento com uma demão de fundo selador impermeabilizante.  
c)- Aplicação para pequenas correções de massa corrida PVA.  
d)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  
e)- Duas demãos (ou mais) de tinta Látex Acrílico, Semi Brilho, até altura da laje/forro.  
Tabela de cores para látex acrílico interno: Branco Gelo Verde Claro lemonade  
17.7. – Nas PAREDES INTERNAS NOVAS [AMPLIAÇÃO] (onde serão assentadas as pastilhas 
10 x 10 ou será feito o barrado de esmalte até 2,00 m de altura), acima do barrado, até a laje, 
receberão pintura, com Látex Acrílico, Semi Brilho, na cor definida na tabela, até a laje, da 
seguinte forma:  
 
a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 01 e limpeza de pó resultante.  
b)- Aparelhamento com uma demão de fundo selador impermeabilizante.  
c)- Aplicação geral de massa corrida PVA.  
d)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  
e)- Duas demãos (ou mais) de tinta Látex Acrílico, Semi Brilho, até altura da laje/forro.  
Tabela de cores para látex acrílico interno: Branco Gelo  
Verde Claro lemonade  
17.8. – BARRADO DE ESMALTE [2,00 M]: Nas PAREDES INTERNAS EXISTENTES 
[REFORMA] (onde não existir revestimento em pastilhas ou azulejos), receberão barrado com 
altura de 2,00 m com pintura, com esmalte sintético, alto brilho, na cor definida na tabela, do piso 
até 2,00 m, da seguinte forma:  
 
- Será aproveitado a pintura e fundo que nela estiver como impermeabilizante:  
a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 01 e limpeza de pó resultante.  
b)- Aplicação para pequenas correções de massa corrida PVA.  
c)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  
d)- Duas demãos (ou mais) de tinta esmalte sintético, até altura de 2,00 m.  
Tabela de cores para esmalte: - Branco Gelo -  
- Branco Off–White Manhã Fria (A014)  
- Verde Claro - lemonade  
17.9. – BARRADO DE ESMALTE [2,00 M]: Nas PAREDES INTERNAS NOVAS 
[AMPLIAÇÃO] (onde não existir revestimento em pastilhas ou azulejos), receberão barrado com 
altura de 2,00 m com pintura, com esmalte sintético, alto brilho, na cor definida na tabela, do piso 
até 2,00 m, da seguinte forma:  
 
a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 01 e limpeza de pó resultante.  
b)- Aparelhamento com uma demão de fundo selador impermeabilizante.  
c)- Aplicação geral de massa corrida PVA.  
d). uma demão de tinta látex comum branco para impermeabilização [massa/látex/esmalte]  
e)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  
f)- Duas demãos (ou mais) de tinta esmalte sintético, até altura de 2,00 m.  
Tabela de cores para esmalte: - Branco Gelo -  
- Branco Off–White Manhã Fria (A014)  
- Verde Claro - lemonade  
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 17.10. – Nas PAREDES INTERNAS, onde houver indicação no projeto (exceto onde houver 
paredes com azulejos ou pastilhas cerâmicas) receberão pintura (do piso ao teto) em Látex 
Acrílico, Semi Brilho, na cor definida na tabela, da seguinte forma:  
 
a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 01 e limpeza de pó resultante.  
b)- Aparelhamento com uma demão de fundo selador impermeabilizante.  
c)- Aplicação geral de massa corrida PVA.  
d)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  
e)- Duas demãos (ou mais) de tinta Látex Acrílico, Semi Brilho, até altura da laje/forro.  
Tabela de cores para látex acrílico interno: Branco  
Concreto  
Azul Turquesa  
Off-White Creme  
17.11. – Nas PAREDES EXTERNAS EXISTENTES [REFORMA] (onde serão assentadas as 
pastilhas 10 x 10), acima do barrado de 1,20 m, até a laje/cobertura, receberão pintura, com Látex 
Acrílico, Semi Brilho, na cor definida na tabela, até a laje, da seguinte forma:  
 
a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 01 e limpeza de pó resultante.  
b)- Aplicação para pequenas correções de massa acrílica.  
c)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  
d)- Duas demãos (ou mais) de tinta Látex Acrílico, Semi Brilho, até altura da laje/cobertura.  
Tabela de cores para látex acrílico interno: Branco Gelo  
Verde Claro lemonade  
17.12. – Nas PAREDES EXTERNAS NOVAS [AMPLIAÇÃO] (onde serão assentadas as pastilhas 
10 x 10), acima do barrado de 1,20 m, até a laje/cobertura, receberão pintura, com Látex Acrílico, 
Semi Brilho, na cor definida na tabela, até a laje, da seguinte forma:  
 
a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 01 e limpeza de pó resultante.  
b)- Aparelhamento com uma demão de fundo selador impermeabilizante.  
c)- Aplicação para pequenas correções de massa acrílica.  
d)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  
e)- Duas demãos (ou mais) de tinta Látex Acrílico, Semi Brilho, até altura da laje/forro.  
Tabela de cores para látex acrílico interno: Branco Gelo  
Verde Claro lemonade  
17.13. - As PAREDES EXTERNAS, PLATIBANDAS, muros divisórios e pilares isolados, 
receberão pintura com tinta látex acrílica, semi-brilho, na cor definida na tabela, do piso ao teto, 
da seguinte forma:  
 
a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa no 1 e limpeza de pó resultante.  
b)- Aparelhamento com uma demão de fundo selador impermeabilizante.  
c)- Correções das pequenas imperfeições com massa acrílica, com lixamento e limpeza  
d)- Aplicação geral de fundo selador acrílico.  
e)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco.  
f)- Duas demãos (ou mais) de tinta látex acrílica, semi-brilho, na cor definida na tabela.  
Tabela de cores para látex acrílico externo: Branco  
Off-White Branco Cru  
Concreto  
17.14. - Os forros (tetos) receberão pintura com fundo selador, correções das imperfeições com massa 
PVA, lixamento, limpeza e pintura com demãos de tinta látex PVA comum, na cor Branco Neve.  
17.15. – As estruturas metálicas, onde serão protegidas pela cobertura, receberão um fundo anti-
oxidante de primeira linha de qualidade (com retoques reforçado nas emendas e soldas). Nas estruturas 
metálicas aparentes (suportes, mão francesas, etc...) receberão um fundo anti-oxidante de primeira linha 
de qualidade na cor zarcão e pintura de esmalte sintético, alto brilho, nas cores definidas na tabela 
conforme indicado no projeto.  
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 Tabela de cores para esmalte: Verde escuro  
Branco Off–White  
17.16. – As folhas das portas, caixilhos e estrutura de madeira: As portas e estruturas de madeira 
serão lixados, limpos, com imperfeições corrigidas com massa própria para madeira, novo lixamento e 
após receberão pintura com demãos de verniz duplo filtro solar - fosco.  
17.17. - As esquadrias de ferro: (e também os gradis, corrimãos, tubos dos portões, guarda-corpos) 
serão aplicados um fundo anti-ferrugem (zarcão para chapas de aço e fundo para galvanizados para 
tubos) e após receberão pintura com demãos de tinta esmalte sintético, alto-brilho, de primeira 
qualidade, na cor definida na tabela. As telas serão na cor Branco Gêlo.  
 
Tabela de cores para esmalte: Branco Off–White  
Verde escuro Colonial  
17.18. - As esquadrias de ferro galvanizado: (e também os gradis, corrimãos, tubos dos portões, 
guarda-corpos) serão limpos, lixados e aplicados um fundo próprio para galvanizados e após 
receberão pintura com demãos de tinta esmalte sintético, alto-brilho, de primeira qualidade, na cor 
definida na tabela:  
 
Tabela de cores para esmalte: Branco Off–White  
Verde escuro Colonial  
17.19. – As paredes externas: que não pertençam ao prédio principal (muros, paredes ou muros de 
vizinhos, abrigos, etc...), deverão ser removidas de sujeiras, quando necessário, correção do relevo com 
argamassa [imperfeições] e massa acrílica (pequenas imperfeições), lixamento geral e posteriormente 
receberão fundo selador e após pintura com demãos com tinta látex acrílico, semi-brilho, na cor 
Concreto.  
17.20. – Os elementos vazados de concreto em geral serão impermeabilizados com a aplicação de 
selador e resina acrílica.  
17.21. – Piso de concreto (passeio público, pisos cimentados, rampas, escadas, corredores, etc...) 
deverão ser pintados com tinta acrílica, própria para piso, na cor Cinza Claro/Médio.  
17.22. – As grelhas de ferro: receberão fundo anti-oxidante e pintura esmalte sintético, alto brilho, na 
cor Grafite.  
17.23. – A Caixa D’Água: deverão ser removidas de sujeiras, corrigidas as imperfeições com massa 
acrílica e posteriormente receberão fundo selador acrílico e após pintura com tinta Esmalte Sintético, na 
cor definida na tabela.  
 
Tabela de cores para látex acrílico: Branco Gelo.  
Pintura do Reservatório:  
Superfície Externa: Tratamento da superfície através de jato abrasivo ao metal branco padrão SA 2 ½ 
conforme a NBR 7348. Uma demão de 50 a 60 micrômetros (filme seco) de primer epóxi "LOW 
VOC"de alta espessura vermelho óxido conforme a NBR 7831, com mais de 75% de sólido por volume, 
duas demãos de 30 a 35 micrômetros de primer acabamento "LOW VOC"de alta espessura Marfim ou 
branco conforme a NBR 7833, com mais de 50% de sólido por volume. A superfície externa inferior 
(fundo), receberá duas demãos com 120 micras (filme seco) cada de epóxi alcatrão de hulha, alta 
espessura, conforme a NBR 7829, com mais de 60% de sólido por volume.  
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA UPA GEISEL/REDENTOR:  
 
18.1. – Impermeabilização de lajes e lajes calhas:  
 
- As lajes sem cobertura e lajes calhas, à construir, serão impermeabilizadas com manta asfáltica com 
espessura mínima de 3 mm.  
- As superfícies de concreto a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas, removendo 
os excessos de argamassa, partículas soltas e materiais estranhos. As falhas e “ninhos” deverão ser 
obturados com argamassa de cimento e areia traço 1:3.  
- Deverão ser suprimidos os cantos vivos, deixando a calha ou laje com cantos arredondados  
- A mão-de-obra para aplicação e execução geral de impermeabilização deverá ter idoneidade e 
experiência comprovadas, que junto à boa qualidade dos materiais empregados, ocorrem para as 
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 condições básicas de qualquer sistema de impermeabilização (longevidade, impermeabilidade efetiva e 
capacidade de expansão e auto-retração).  
18.2. Prateleiras de pedra ardósia:  
 
- Conforme lay-out e onde o projeto indicar, serão instaladas as prateleiras de pedra natural em ardósia, 
polida e impermeabilizada, com espessura de mínima de 2 cm e 40/50 cm de largura [conforme o 
projeto]. As pedras serão suportadas por mãos-francesas de ferro (ferro tipo “L” e “T”), com 
extremidades tipo cauda de andorinha, chumbadas na parede de alvenaria, conforme indicadas no 
desenho e Caderno de Detalhes.  
Nota: O acabamento das prateleiras de pedra natural de ardósia, será com sua superfície polida, 
aplicado fundo selador e demãos de resina acrílica impermeabilizante.  
18.3. Pedras em granito:  
 
– Tampo em granito:- Serão instalados, conforme lay-out dos projetos e Caderno de Detalhes, pias, 
bancadas e tampos, inclusive saias e frontais em granito natural com 2 cm de espessura, com bordas 
polidas, na cor cinza, apoiados através de “mãos francesas” metálicas, chumbadas em alvenaria e 
pintadas com esmalte na cor branca.  
– Cubas em aço inox:- Serão instalados, conforme lay-out dos projetos, cubas de aço inoxidável, com 
espessura reforçada, modelo único e duplas, com profundidade maior que a comum, modelo retangular, 
de embutir.  
– Serão instaladas torneiras de parede (uma para cada cuba), metálicas, cromadas, de bica móvel, com 
bico arejador. Flexíveis e válvulas metálicos, cromados e sifão de borracha flexível horizontal com 
abraçadeira metálica, todos de primeira linha de qualidade.  
18.4. – Armários e Gabinetes em marcenaria:  
 
- Os armários e gabinetes, deverão ser executados com laminado melamínico na textura liso e na cor 
branco.  
- Armários e Gabinetes:- Conforme lay-out do projeto serão instalados armários e gabinetes com 
estrutura de madeira. Os armários e gabinetes serão executados com estrutura de madeira maciça, 
gavetas com corrediças metálicas, prateleiras, portas (de abrir e de correr) e divisórias internas em 
madeira compensada ou MDF, revestidas externamente com laminado melamínico liso, na cor branca e 
internamente com laminado melamínico (prateleiras/portas/gavetas) e verniz 
(paredes/fundos/divisórias/laterais), e a ferragem utilizada (puxadores, dobradiças, fechaduras, trincos, 
etc) deverão ser em metal cromado de primeira linha de qualidade, conforme detalhes do desenho.  
18.5. Mastro para bandeiras:  
 
Fornecimento de materiais, equipamento e a mão-de-obra necessária para a execução de plataforma com 
três mastros, constituída por: base, para cada mastro, em concreto magro traço 1:4:8, cimento, areia e 
brita, na profundidade de 1,00 m; plataforma em concreto magro nas dimensões de 2,00 x 3,15 m, com 
acabamento desempenado; fornecimento e instalação, por meio de engastamento, de três mastros, em 
tubo estrutural de aço, composto por três segmentos soldados e galvanizados, após a soldagem, com 
7,00 m de comprimento total, sendo que 1,00 m engastado; conjunto para içamento e suspensão de 
bandeira com duas roldanas de nylon fixadas por meio de barras de ferro galvanizado, prendedor das 
cordas de nylon, dois ganchos com trava de segurança tipo mosquete para fixar a bandeira, corda de 
nylon e comprimento de 11,00 m; inclusive a execução dos serviços de limpeza, escavação, 
regularização e compactação do terreno; instalação completa dos acessórios.  
- Conforme implantação no projeto, serão instalados 03 mastros metálicos cada, tubos de aço 
galvanizado eletrolítico, com diâmetros dos tubos variando na base com ø 4”, ø 3½”, ø 3”, até a ponta 
com ø 2 ½” onde será fixada a roldana. A espessura da parede dos tubos será de 3 mm e serão 
assentados sobre piso de concreto. Será executada uma base, sobre lastro de brita, a plataforma (2,00 x 
3,40 x 0,07 m) em concreto Fck = 20 Mpa, desempenado com desempenadeira de aço, obedecendo às 
Normas Técnicas da ABNT.  
18.6. – Piso de concreto, retangular, linear com espessura 6 cm:  
 
– Piso de concreto, retangular, linear, 4 faces (estacionamento/acessos)  
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 - Medidas: 20 x 10, com espessura de 6 cm [para trânsito leve], rendimento de 50 pç/m², peso de 6 cm = 
2,8 Kgf/pç, com resistência à compressão igual a 35 Mpa.  
- Base: - Para tráfegos semi-pesado, a base será constituída por pó de pedra, com 50 (cinqüenta) e 30 
(trinta) mm de espessura, antes e depois da compactação, respectivamente.  
- Pavimentação: - Serão constituídas por lajotas de concreto, retangular, linear, 4 faces, com a 
espessura de 6 (seis) cm, 20 x 10 cm, rendimento de 50 pç/m², peso de 2,8 Kgf/pç, com resistência à 
compressão igual a 35 Mpa.  
- Processo de assentamento: - Concluídas as execuções da base, inclusive nivelamento e compactação, 
a pavimentação com as lajotas de concreto, linear, retangular, 4 faces, será executada partindo-se de um 
meio-fio lateral. Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar após a compactação 
sobre a base de pó de pedra.  
- Com a finalidade de obter-se um ajustamento perfeito entre as lajotas, serão observadas as seguintes 
recomendações: Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que 
deve ser objeto de verificações periódicas. O ajustamento entre as lajotas será perfeito, com as quinas 
encaixando-se nas reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas não 
devem exceder 2 (dois) a 3 (três) mm;  
- O assentador, ao colocar os elementos, deve movimentar a mão no seu sentido, estando ele de pé sobre 
a área já pavimentada. Para a compactação final e definição do perfil da pavimentação será empregado 
compactador, do tipo placas vibratórias portáteis.  
- As juntas da pavimentação serão tomadas com areia ou pó de pedra, utilizando-se irrigação para se 
obter preenchimento completo do vazio entre duas lajotas vizinhas. Conforme implantação no projeto 
Normas Técnicas da ABNT.  
- Bordas: - No passeio público o acabamento/escoramento das bordas será o próprio piso de concreto da 
calçada ou com mini-guias [conforme o projeto/implantação].  
- Os Pisos inter-travados deverão atender a ABNT NBR 9781 e deverão ser produzidos com resistência 
característica à compressão (fpk ) de 35MPa.  
18.7. Redes de águas pluviais:  
18.7.1. Águas pluviais: rede de captação das águas pluviais, vigas calhas, calhas impermeabilizadas, 
calhas em chapa galvanizada, condutores, caixas de conexão/inspeção, grelhas, canaletas em concreto, 
rede de captação em tubos e conexões de PVC rígido, com diâmetros definidos pelo calculista, 
posicionamento seguindo as diretrizes de projeto de arquitetura, que deverão respeitar Normas para o 
dimensionamento previsto pela ABNT e desenvolvida a partir da relação fornecida neste memorial e 
projeto.  
18.7.2. Rede de águas pluviais: Fica por encargo da empreiteira a responsabilidade do projeto e 
execução de benfeitorias necessárias para condução das águas pluviais captadas junto ao prédio e de 
conduzi-las até junto à guia, da rua confrontante ao terreno, seguindo as diretrizes do projeto 
arquitetônico. A construtora deverá fornecer e instalar novos condutores de águas pluviais em PVC; 
sendo no prédio principal tubo de diâmetro Ø 150 mm tubos tipo PBA (condutores verticais) e nos 
prédios anexos, condutores verticais com diâmetro mínimo na vertical de Ø 75 mm e na horizontal, com 
diâmetro mínimo de Ø 100 mm, conforme implantação e projeto técnico de hidráulica, respeitando as 
Normas Técnicas da ABNT.  
 
- Não será permitida a ligação de águas pluviais à rede coletora de esgotos.  
- Conforme as diretrizes do projeto arquitetônico: As redes externas [principais] e sob as 
edificações [ligando a área de luz com a parte externa] deverão ter diâmetro mínimo de Ø 150 
mm.  
OBSERVAÇÃO:  
1). Todo aparelho condicionador de ar, tipo split, unidade evaporadora [interna], deverá ter uma 
rede de dreno da água de condensação. Deverá ser feito um dreno de ø ¾”, embutido na parede de 
alvenaria, junto a unidade evaporadora (interna), para o escoamento da condensação, 
direcionado o líquido para grelha ou caixa de água pluvial mais próxima.  
18.7.3. Caixa de inspeção para águas pluviais:  
 
- Conforme implantação no projeto, as caixas de passagem para águas pluviais deverão ser executadas 
em alvenaria com tijolos comuns, maciços, revestida com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, 
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 com adição de impermeabilizante hidrófugo, de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento 
interno com a mesma argamassa e aplicação de tinta betuminosa. As caixas terão dimensões internas 
calculadas pelo responsável técnico do projeto hidráulico, com dimensões (seções mínimas), internas de 
0,60 x 0,60 m, inclusive com suporte de ferro tipo cantonera “L” e grelhas de ferro protegidas com tinta 
anti-oxidante contra ferrugem e pintado com esmalte sintético na cor Grafite , respeitando as Normas 
Técnicas da ABNT.  
Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro 
corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não 
vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou 
falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos descritos na 
NBR-7170. Resistência mínima à compressão igual a 1.5 MPa. Tolerâncias dimensionais: 3 mm 
para maior ou para menor, nas três dimensões. Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal 
hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m³ de argamassa.  
18.7.4. Canaletas em alvenaria com grelhas:  
 
- Conforme implantação no projeto, as canaletas de passagem para águas pluviais deverão ser 
executadas com fundo em concreto e paredes em alvenaria revestidos com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3, com dimensões internas calculadas pelo responsável técnico do projeto hidráulico, com 
grelhas de ferro protegidas com tinta anti-oxidante contra ferrugem e pintado com esmalte sintético na 
cor Grafite , respeitando as Normas Técnicas da ABNT.  
18.7.5. Canaletas abertas de concreto:  
 
- Sobre lastro de brita serão executadas canaletas de águas pluviais em concreto tipo “V”, com espessura 
de concreto de 5 cm, desempenado, conforme implantação no projeto, tendo as dimensões e inclinações 
(mínima de 0,5 %) a serem dimensionadas pelo responsável técnico, que elaborará o projeto hidráulico, 
respeitando as Normas Técnicas da ABNT.  
18.7.6. Canaletas do Passeio Público:  
 
- Conforme implantação no projeto, as canaletas do passeio público para águas pluviais deverão ser 
executadas com fundo de concreto (espessura de 5 cm) sobre lastro de brita e paredes em alvenaria 
revestida com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, com adição de impermeabilizante hidrófugo, de 
primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento interno (laterais e fundo) com a mesma argamassa. 
As canaletas terão dimensões internas calculadas pelo responsável técnico do projeto hidráulico, com 
cobertura de tampo em concreto armado, pré-moldado, laje com espessura de 5 cm, com possibilidade 
de remoção para limpeza, respeitando as Normas Técnicas da ABNT.  
18.7.7. Captação da água da unidade evaporadora (UE interna) dos aparelhos split: Fica por 
encargo da empreiteira a responsabilidade do projeto e execução de rede de tubos e conexões 
necessárias para condução das águas [de condensação] provenientes dos aparelhos de ar condicionado 
[unidade evaporadora – interna] nos ambientes que contarão com o sistema de climatização. A rede com 
bitola mínima de ø ¾”, deverá coletar a água junto ao aparelho e despejar em uma caixa de conexão de 
AP ou grelha de captação de águas pluviais. - Não será permitida a ligação de águas pluviais à rede 
coletora de esgotos.  
 
18.8. – Caixa d’água metálica tipo TAÇA COM COLUNA SECA com 10.000 litros:  
 
- Conforme implantação do projeto, receberá a caixa d’água elevada metálica, com 10.000 litros de 
capacidade, tipo TAÇA COM COLUNA SECA. Será instalada sobre uma base de concreto. Sua 
execução deverá respeitar todas especificações descritas deste escopo, de acordo com as especificações 
do fabricante, respeitando as Normas Técnicas da ABNT.  
- A caixa d’água será do modelo TAÇA COM COLUNA SECA, deverá ter uma coluna de chapa 
de aço com altura de 6,00 m, a altura da taça será de 3,20 m, o diâmetro da taça será de 1,91 m, e 
altura total da caixa d’água será de 10,00 m, acabamento com pintura com esmalte sintético na 
cor definida na tabela de pintura.  
O reservatório tipo tubular propicia uma boa pressão de água, pois com um pequeno diâmetro, e 
altura considerável faz a reserva necessária de água e permite uma boa estética. Com a base civil 
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 no sistema de nicho, proporciona maior flexibilidade e agilidade na entrega e instalação do 
produto. Dados do Projeto: Normas NBR 7821 ( ABNT ), Pressão do Projeto ATM, Temperatura 
do Projeto AMB, Densidade do Liquido 1.0, Velocidade do Vento Conforme ABNT NBR 6123. 
Materiais: Aço Carbono USI SAC 41, distribuídos de forma a garantir a integridade estrutural 
dos reservatórios. Acessórios: Boca de Inspeção no Teto, Escada Interna e Externa Projetos de 
Fundação, Conexões Soldadas de Saídas d’água, de Entradas d’água (alimentação), extravasores, 
dreno, etc. Argolas para Içamento, tubos de 0,20 cm de extensão para o extravasor, suportes com 
presilhas para fixação do encanamento da rede, Guarda Corpo e Grade de Passeio.  
Pintura dos Reservatórios:  
Superfície Externa: Tratamento da superfície através de jato abrasivo ao metal branco padrão SA 
2 ½ conforme a NBR 7348. Uma demão de 50 a 60 micrômetros (filme seco) de primer epóxi 
"LOW VOC"de alta espessura vermelho óxido conforme a NBR 7831, com mais de 75% de sólido 
por volume, duas demãos de 30 a 35 micrômetros de primer acabamento "LOW VOC"de alta 
espessura Marfim ou branco conforme a NBR 7833, com mais de 50% de sólido por volume. A 
superfície externa inferior (fundo), receberá duas demãos com 120 micras (filme seco) cada de 
epóxi alcatrão de hulha, alta espessura, conforme a NBR 7829, com mais de 60% de sólido por 
volume.  
Superfície Interna: Tratamento da superfície através de jato abrasivo ao metal branco padrão SA 
2 ½ conforme a NBR 7348, uma demão de 50 micrômetros de primer a base de silicato inorgânico 
alcalino rico em zinco conforme a NBR 7834. Duas demão de 75 micrômetros (filme seco) de 
acabamento epóxi-poliamida alta espessura aprovado por laboratório oficial para água potável 
conforme a NBR 7831, com mais de 60% de sólido por volume.  
- Os materiais da caixa serão em chapa de aço carbono USI-SAC 300 ou COR 420 ou COS-AR-COR 
400E, de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural, com espessuras dimensionadas de acordo 
com a capacidade e altura, conforme normas NBR 7.821 e ASME secção VIII-DIV 1 com 
sobrespessura para evitar corrosão.  
- Soldas interna e externamente, qualificadas na Norma AWS A 5.18, para processo semi-automático 
(solda Mig) e Norma AWS 5.1 para o processo manual (solda eletrodo), utilizando arames sólidos e 
cobreados.  
- A pintura interna será com tinta à base de epóxi poliamida e acabamento com epóxi de alta espessura e 
resistência física-química. (tinta com atestado de potabilidade e atoxidade).  
- A pintura externa: fundo com primer à base de cromato de zinco e acabamento com esmalte sintético 
alquídico.  
- A caixa d´água metálica deverá ser equipada com: Escada interna e externa tipo marinheiro, guarda 
corpo para escada externa Ø 600 mm, grade de proteção no teto Ø 191 cm, altura 1,00m (em todo 
perímetro), tampa de inspeção no teto Ø 500 mm, tampa de inspeção lateral Ø 500 mm, suporte com 
abraçadeira para fixação das tubulações, fixador de Luz de Sinalização no Teto, fixador de Pára-Raio no 
Teto (com isoladores laterais) e fixador de Bóia Elétrica no Teto.  
Notas:  
- A empresa construtora deverá fornecer a Secretaria de Planejamento os seguintes documentos:  
A). Nota fiscal da compra da caixa.  
B). Certificado de garantia da Caixa D’Água.  
C). Atestado de potabilidade/atoxidade da tinta que cobre o aço no interior da caixa, que atendam 
a Portaria n.º 326 da ANVS.  
D). Fornecimento da ART de projeto, fabricação e montagem da Caixa D’Água.  
E). Fornecimento de ART de projeto da fundação e base da Caixa D’Água [pode ser apresentado na 
entrega do projeto de estrutura de concreto do prédio em geral].  
18.9. Mureta e Gradil Eletrofundido:  
 
- Mureta de alvenaria (h = 70 cm): Com abertura de valas (com posterior reaterro), serão feitas brocas 
com diâmetro de 25 cm, a cada 2,50 m. Uma base para a mureta de alvenaria, constituída de abertura de 
vala, sobre solo compactado, um lastro de brita e uma viga de concreto armado (viga baldrame) com 
secção de 20x20 cm, sobre esta, execução de alvenaria de embasamento com tijolos comuns, maciços 
com impermeabilização, sobre esta, mureta de alvenaria com tijolos de cerâmica furados 10x20x20 cm 
(tipo baiano) de boa qualidade, assentes com argamassa, mista, traço: 1:4:12, sobre vigas baldrames 
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 apoiadas pelas brocas de Ø 25 cm, espaçados com 2,50 metros e profundidade de acordo com 
características de resistência que o solo apresente no local. Os revestimentos da mureta serão 
chapiscados com argamassa de cimento e areia grossa, traço: 1:4, emboçados e desempenados com 
argamassa mista de cimento, cal e areia, traço: 1:4:12, desempenados em ambos os lados, com pintura 
com fundo selador e latex PVA na cor Concreto.  
- Gradil Eletrofundido: Onde o projeto indicar e conforme detalhes, serão instalados gradis de 
fechamento, com altura do gradil de 1,60 m [tamanho mínimo acabado], com fios de aço com 5mm de 
diâmetro, gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65x132 mm com pintura eletrostática. 
Fornecimento e instalação de montantes verticais, barras horizontais e gradil em aço galvanizado a fogo, 
soldados pelo processo automático de eletrofusão, malha de 65x132 mm, constituído por barras verticais 
de 25x2 mm e fios horizontais com diâmetro de ø 5 mm; pilares metálicos para chumbamento e/ou 
sapata para fixação; tratamento superficial por galvanização a fogo, conforme norma ASTM-A 123, 
parafusos anti-furto, acabamento com pintura poliéster a pó aplicada eletrostaticamente, em várias 
cores, conforme indicação do projeto. Inclusive materiais, acessórios, mão de obra, necessária para a 
instalação completa e fixação do gradil por meio de chumbamento com concreto ou engastada com 
chumbadores de aço.  
18.10. Reforço do muro de divisa:  
 
- Muro de alvenaria: Conforme implantação do projeto, um novo muro de alvenaria de tijolos, com 
altura de 2,00 m, será construído, conforme a descrição abaixo: De acordo com o projeto estrutural a ser 
realizado pela empresa construtora, o muro de alvenaria receberá colunas de concreto armado a cada 
2,50 m e a sua execução será com colunas apoiadas pelas estacas de Ø20 cm, espaçados com 2,50 
metros, estacas armadas e profundidade de acordo com características de resistência que o solo 
apresente no local, conforme o projeto estrutural. Os revestimentos dos muros e ou pilares, serão 
chapiscados com argamassa de cimento e areia grossa, traço: 1:4, emboçados e desempenados com 
argamassa mista de cimento, cal e areia, traço: 1:4:12, desempenados em ambos os lados, com pintura 
com fundo selador e tinta latéx cor Concreto.  
- Para travamento do muro, será executada uma cinta de amarração de concreto com dois ferros Ø=1/4”, 
localizada no topo do muro que deverá ser concretada “in loco”, com largura maior que a do muro para 
proteger o muro dos respingos, formando uma pingadeira de cada um dos lados com 2 cm. Prever junta 
de dilatação à cada 30,00 m lineares de muro.  
18.11. – Muro de Arrimo e mureta de arrimo :-  
 
- As fundações serão em estacas em concreto armado, perfuradas, escavadas por perfuratriz, diâmetro e 
comprimento mínimos a serem definidos no projeto estrutural, sob responsabilidade da empreiteira.  
- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima fck = 20 MPa.  
- É imprescindível utilizar o equipamento apropriado para execução de estacas que não produza 
vibrações danosas ao próprio prédio e aos prédios vizinhos.  
- Blocos de Fundação e Vigas Baldrames:  
- Terão as secções de acordo com o projeto estrutural em concreto armado e ferragens segundo ABNT.  
- Sob as vigas de baldrame e blocos de fundação serão colocados um lastro de pedra britada com 05 cm 
de espessura.  
- As formas utilizadas deverão ser de madeira (maciça ou compensado) ou chapa de aço, sendo 
terminantemente proibida a sua substituição pelo uso de plásticos ou somente a escavação.  
- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima fck = 20 MPa.  
– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03.  
- O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer as 
Normas Técnicas: NBR 6122/96 e NBR 6.118/03.  
- Parede da mureta e muro de arrimo:  
- As paredes do muro de arrimo serão executadas com tijolo comum, maciço de boa qualidade, 
assentados com argamassa mista, traço: 1:4/12, de acordo com o projeto.  
Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro 
corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não 
vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou 
falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos descritos na 
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 NBR-7170. Resistência mínima à compressão 1.5 MPa. Tolerâncias dimensionais: 3 mm para 
maior ou para menor, nas três dimensões. Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal 
hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento/m³ de argamassa.  
– Impermeabilização do muro de arrimo:  
- No muro de arrimo, a alvenaria (lado que será aterrado), será impermeabilizada com: chapiscado com 
argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, argamassa de cimento e areia, traço: 1:3 com adição de 
impermeabilizante (próprio para argamassa) de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento 
superior com a mesma argamassa e aplicação de demãos de tinta impermeabilizante betuminosa.  
- Na alvenaria (lado que será não será aterrado), será feito o revestimento com: chapiscado com 
argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, argamassa de cimento e areia, traço: 1:3 com adição de 
impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento superior com a mesma 
argamassa e aplicação de fundo selador e demãos de tinta látex acrílica semi-brilho com cor a definir.  
18.12. - Aparelhos Condicionadores de ar tipo SPLIT:  
 
– Condicionadores de ar: A empresa construtora deverá fornecer os aparelhos e instalar 
condicionadores de ar, tipo SPLIT, sendo:  
 
Tabela dos aparelhos de ar condicionado [unidade evaporadora e unidade condensadora: 
 
Quantidade  
Unidade 
Condensadora 
Evaporadora  

Btu/h  Tipo  Alimentação  Watts/Disjuntor  

03 un.  18.000  SPLIT SYSTEN – HI 
WALL [só frio]  

220V/2F/60Hz  2.300W/Bi 25 A  

12 un.  12.000  SPLIT SYSTEN – HI 
WALL [só frio]  

220V/2F/60Hz  1.370W/Bi 25 A  

02 un.  9.000  SPLIT SYSTEN – HI 
WALL [só frio]  

220V/2F/60Hz  1.036W/Bi 25 A  

 
- Todos os aparelhos deverão ser fornecidos e instalados com: unidades com controle remoto, unidade 
evaporadora com suporte e fixação (interna/parede) e unidade condensadora (externa/suspensa apoiada 
em plataformas/mão-francesas de perfis metálicos).  
- Plataformas das UC sobre a cobertura: - Deverão ser executadas plataformas (mãos-francesas) de 
estrutura metálica com perfis metálicos na platibanda ou conforme indica o projeto arquitetônico, para 
instalação das Unidades Condensadoras (externas) para a climatização dos ambientes. As plataformas 
terão as medidas apropriadas com capacidade de cada uma suportar as unidades condensadoras. A 
plataforma deverá ter perfis metálico [de aço tipo L] apoiados na estrutura de concreto do prédio. O 
acabamento das plataformas será com fundo anti-oxidante e pintura com tinta esmalte sintético, alto 
brilho, na cor Branco Gelo.  
- Sistema de ligação entre as UC e as UE: A empresa construtora deverá executar a ligação do sistema 
de climatização instalando os aparelhos de ar condicionado e interligando as unidades evaporadora 
[interna] e condensadora [externa]. As redes de interligação entre as unidades serão conforme determina 
o fabricante e o projeto técnico de climatização:  
1). Linha de gás com isolamento duplo com manta de Neoprene e espuma elastomérica.  
2). Linha de líquido com isolamento com manta de Neoprene.  
3). Eletruduto de ø ¾” com isolamento em manta de Neoprene com fios elétricos para alimentação e 
contrôle.  
OBSERVAÇÃO:  
1). Em relação ao posicionamento das plataformas, as distâncias entre as unidades UE e UC 
devem obedecer a distância mínima/máxima determinada pelo fabricante.  
2). Os tubos de cobre na área externa [sob a cobertura e sobre a plataforma] deverão ter 
isolamento térmico e mecânico.  
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 3). Deverão ser instalados disjuntores secundários junto às condensadoras para manutenção 
segura dos equipamentos.  
OBSERVAÇÕES GERAIS:  
1). A nota fiscal, termo de garantia, manual de funcionamento e controle remoto sem fio dos 
equipamentos, deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Planejamento – DEPLAN, após 
a instalação e teste dos aparelhos.  
2). Deverá ser feito um dreno em tubo de PVC com bitola mínima de ø ¾”, junto a unidade 
evaporadora (interna), para o escoamento da condensação, direcionado o líquido para grelha AP 
ou caixa de água pluvial mais próxima.  
3). Deverão ser previsto pontos de elétrica (no circuito do condicionador) para atender o projeto 
técnico de climatização, com a instalação futura de exaustores.  
18.13. - Iluminação (postes e lâmpadas):  
 
- Serão instalados postes metálicos tubular, galvanizado, conforme implantação do projeto, com braço 
em tubo de aço galvanizado e aparelho para iluminação externo, lâmpada a vapor de sódio, potência 
nominal 250W com reator. Cada poste deverá ter uma caixa de passagem em alvenaria revestida com 
argamassa, traço: 1:4:12, sobre o lastro de brita nº 2, com 10 cm de espessura, com tampa de concreto 
armado removível e suas dimensões internas serão de 30 x 30 x 40 cm, conforme projetos, respeitando 
as Normas Técnicas da ABNT. Toda rede de iluminação externa deverá ter acionamento com relê 
fotocélula.  
OBSERVAÇÃO: As caixas de passagem, eletrodutos e rede elétrica deste item, está inserida no 
item da instalação elétrica na planilha orçamentária.  
18.14. – Abrigo do lixo hospitalar:  
 
- Construção de três novos abrigos de lixo: Orgânico, Reciclável e Hospitalar:  
- Conforme implantação e detalhes, deverá ser executado um abrigo em alvenaria para os três (3) tipos 
de lixo. Será construído em alvenaria de tijolos, sobre estrutura de concreto armado (fundação, vigas e 
pilares) com laje de concreto armado, com inclinação de 2%. Internamente, suas paredes serão 
revestidas com azulejos brancos 15x15 cm e o piso será cerâmico, PEI=5, 30x30 cm. Externamente 
receberá pintura a látex acrílico com cor a definir. Deverá conter um ponto de esgoto em cada 
compartimento (caixa sifonada ø 6”) e um ponto de água com torneira para limpeza do lado externo. A 
execução deste abrigo deverá respeitar todas Especificações e Normas Técnicas descritas anteriormente 
neste escopo e as Normas Técnicas da ABNT.  
- Ventilação com elementos vazados de concreto: Na parede dos fundos dos abrigos serão instalados, 
em cada compartimento (3), uma abertura com 4 blocos de concreto (elemento vazado de concreto), 
com dimensões totais de 60 x 60 cm. Serão instaladas internamente, telas milimétricas, mosquiteiras, 
com fio galvanizado, com requadro de chapa metálica e fixadas nos elementos vazados [internamente] e 
nas portas [parte com venezianas – interna] com parafusos auto-atarrachantes  
- As portas de chapa de aço tipo veneziana: (PF) a serem instaladas deverão ter o montante (100 x 30 
mm) de chapa de aço dobrada # 14 e as divisões em ferro com perfis de cantoneira “L” e ferro “T”. O 
fechamento deverá ser em chapa de aço metálica fixa (# 16), tipo veneziana (com ventilação e tela 
mosquiteira no seu interior). Conforme tabela de caixilhos. Acabamento de fundo anti-oxidante de 
primeira linha de qualidade, na cor zarcão e pintura com demãos com tinta esmalte sintético alto-brilho, 
cor conforme tabela.  
- Todas as portas a serem executadas, terão montantes, chapa dobrada # 14 e deverão respeitar 
dimensões conforme projeto e tabelas de caixilhos.  
18.15. – Abrigo dos cilindros de Oxigênio:  
 
- Abrigo dos cilindros de Oxigênio: deverá ser executado em alvenaria conforme projeto. Será 
construído em alvenaria de tijolos, sobre estrutura de concreto armado, com laje de concreto, de 
inclinação 2%, revestido com argamassa de cimento e areia, traço: 1:4:12, com impermeabilização e 
piso cimentado, devendo respeitar todas especificações descritas deste escopo. A pintura externa e 
interna receberá tinta Látex acrílico na cor Concreto, sobre fundo selador e no piso cimentado receberá 
tinta acrílica na cor Cinza. Deverão ser previstas as redes de tubulações e conexões, conforme 
indicações no projeto técnico complementar. A execução deste abrigo deverá respeitar todas 
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 Especificações e Normas Técnicas descritas anteriormente neste escopo e as Normas Técnicas vigentes 
da ABNT.  
- Central de Cilindros de Oxigênio: A empresa construtora deverá fornecer e instalar somente a rede 
de tubos e conexões para o funcionamento da Central de Cilindros de Oxigênio, como: rede de tubos e 
conexões de cobre, classe “A” (embutidas nas paredes de alvenaria ou solo) e registros. Todas 
tubulações e conexões serão em tubo de cobre (conforme projeto técnico complementar) e quando 
embutidas, serão protegidas com aplicação de solução elástica Adeflex e revestida com fita anti-
corrosiva e eletro-isolante.  
- O serviço de execução da tubulação dos gases, deverá ser feito por pessoal especializado e treinado 
pela concessionária fornecedora dos serviços. A empresa construtora deverá entregar o abrigo com a 
tubulação e conexões, com terminais e rosca NTP, instaladas, embutidas, limpas e em perfeito estado de 
funcionamento.  
OBSERVAÇÃO:  
1). Posteriormente a Secretaria Municipal de Saúde vai contratar uma empresa especializada em 
prestar serviços na área de gases medicinais, que executará a instalação dos equipamentos 
(Cilindros de Oxigênio, Tanque Criogênico, etc...) realizará também a instalação de: torneiras, 
registros, válvulas, filtros, reguladores de pressão, manômetros, mangueiras apropriadas, etc...  
- Portão de ferro: - No abrigo de Cilindros de Oxigênio será colocado portão com tela alambrada, 
(folhas de abrir) conforme projetos e detalhes, estrutura em tubo de ferro galvanizado (eletrolítico) com 
bitola 2”, espessura de 3 mm, com fechamento em tela alambrada galvanizada, malha quadrangular de 
2” x 2” fio (BWG) nº 12, trincos ferrolhos com porta cadeados, fixado em colunas de concreto (paredes 
laterais do abrigo) com fixadores tipo gonzo.  
18.16. – Abrigo dos cilindros de Ar Comprimido (novo a ser construído):  
 
- Abrigo dos cilindros de Ar Comprimido: deverá ser executado em alvenaria conforme projeto. Será 
construído em alvenaria de tijolos, sobre estrutura de concreto armado, com laje de concreto, de 
inclinação 2%, revestido com argamassa de cimento e areia, traço: 1:4:12, com impermeabilização e 
piso cimentado, devendo respeitar todas especificações descritas deste escopo. A pintura externa e 
interna receberá tinta látex acrílico na cor Concreto, sobre fundo selador e no piso cimentado receberá 
tinta acrílica na cor Cinza. Deverão ser previstas as redes de tubulações e conexões, conforme 
indicações no projeto técnico complementar. A execução deste abrigo deverá respeitar todas 
Especificações e Normas Técnicas descritas anteriormente neste escopo e as Normas Técnicas vigentes 
da ABNT.  
- Central do Compressor de Ar Comprimido: A empresa construtora deverá fornecer e instalar 
somente a rede de tubos e conexões para o funcionamento da Central de Ar Comprimido, como: rede de 
tubos e conexões de cobre, classe “A” (embutidas nas paredes de alvenaria ou solo) e registros. Todas 
tubulações e conexões serão em tubo de cobre (conforme projeto técnico complementar) e quando 
embutidas, serão protegidas com aplicação de solução elástica Adeflex e revestida com fita anti-
corrosiva e eletro-isolante.  
- O serviço de execução da tubulação dos gases, deverá ser feito por pessoal especializado e treinado 
pela concessionária fornecedora dos serviços. A empresa construtora deverá entregar o abrigo com a 
tubulação e conexões, com terminais e rosca NTP, instaladas, embutidas, limpas e em perfeito estado de 
funcionamento.  
OBSERVAÇÃO:  
1). Posteriormente a Secretaria Municipal de Saúde vai contratar uma empresa especializada em 
prestar serviços na área de gases medicinais, que executará a instalação dos equipamentos 
(Compressor, registros, válvulas, etc...) realizará também a instalação de: torneiras, registros, 
válvulas, filtros, reguladores de pressão, manômetros, mangueiras apropriadas, etc...  
- Portão de ferro:  
- No abrigo de Central de Ar Comprimido será colocado portão com tela alambrada, (folhas de abrir) 
conforme projetos e detalhes, estrutura em tubo de ferro galvanizado (eletrolítico) com bitola 2”, 
espessura de 3 mm, com fechamento em tela alambrada galvanizada, malha quadrangular de 2” x 2” fio 
(BWG) nº 12, trincos ferrolhos com porta cadeados, fixado em colunas de concreto (paredes laterais do 
abrigo) com fixadores tipo gonzo.  
18.17. – Instalações de gás GLP:  
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- Projeto de instalações de Gás/GLP: deverá respeitar normas para dimensionamentos previstas pela 
ABNT, com especificações de tubos, registros, válvulas, reguladores de pressão, manômetros, 
mangueiras e rede de tubo de cobre e aço. Com desenvolvimento a partir da relação fornecida neste 
memorial e projeto-básico. A empresa construtora deverá entregar a ART específica do projeto e 
instalação.  
- A empresa construtora deverá fornecer e instalar todos os equipamentos para o funcionamento da 
Central de gás GLP, como: registros, torneiras, válvulas, reguladores de pressão, manômetros, 
mangueiras apropriadas, pig-tail padrão e rede de tubos de aço, etc... (com exceção dos cilindros).  
- Todas tubulações serão em cobre, classe “A”, rosca NTP e quando embutidas, serão protegidas com 
aplicação de solução elástica Adeflex e revestido com fita anti-corrosiva e eletro-isolante.  
- O serviço de execução da tubulação do gás deverá ser feito por pessoal especializado e treinado pela 
empresa Concessionária local. A empresa construtora deverá entregar o abrigo com a tubulação, os 
flexíveis, válvulas em perfeito estado de funcionamento, respeitando as Normas Técnicas da ABNT.  
- Próximo a Copa dos Funcionários será executado um abrigo em alvenaria, para dois (02) botijões de 
gás de 13 Kg. Ficará a cargo da empresa construtora a instalação dos equipamentos e rede de 
abastecimento (com exceção dos botijões), interligando o abrigo até os fogões da Copa dos 
Funcionários e Copa de Distribuição. Especificações e Normas Técnicas – Obra de reforma e ampliação 
da Unidade de Saúde “UBS - GEISEL” – Bauru-SP 46 
 
- O projeto deverá ser apresentado junto com o projeto de Corpo de Bombeiros, com ART para 
instalações de central de GLP.  
18.18. - Plantio de gramas:  
 
- Deverá ser feita a regularização do terreno, direcionando o caimento (inclinação de 1%) para o sistema 
de coleta de água pluvial, captando o excesso de água que a área gramada não absorver.  
– Limpeza da área com retirada de qualquer grama existente (praguejada), remoção de raízes, acerto e 
nivelamento do terreno com a descompactação do solo, adubação química com calcário, NPK e plantio 
de grama Batatais em placas, conforme implantação dos projetos.  
19. – LIMPEZA:  
19.1. - Todos os vidros, azulejos, pisos e aparelhos sanitários deverão ser lavados e entregues livres de 
qualquer sujeira decorrente da obra.  
19.2. - Os entulhos deverão ser levados para fora da obra.  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  
Secretaria Municipal de Planejamento.  
Departamento Municipal de Planejamento.  
Divisão de Projetos / Tel.: 14 – 3235.1133  
e-mail: julionatividade@bauru.sp.gov.br  
e-mail: claudineilima@bauru.sp.gov.br 
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 ANEXO VI 

PLANILHA DE CUSTO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

Orçamento: 51/10 Título: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. NEWTON BOHIN RIBEIRO  - 
NÚCLEO HAB. PRES. ERNESTO GEISEL - SP 4466 a SP 4470 - Processo nº 34.296/10  

Serviço: 152/10 Local: Rua Anthero Donnini, lado par, s/n, quadra 1 - Setor 03 - Quadra 1188 
Item Discriminação de serviços Quantidade Unidade Preço 

unit. 
s/BDI 

Preço 
unit. 
C/BDI 

Preço 
total 
s/BDI 

Preço 
total 
c/BDI 

Preço 
total de 
item 
s/BDI 

Preço total 
de item 
c/BDI 

Porc. Em % 

1 AMPLIAÇÃO   
1.1 SERVIÇOS INICIAIS  
1.1.1 Serviços provisórios conforme Especificações e Normas Técnicas 
1.1.1.1 Projeto estrutural 

(Concreto + Madeira) 
191,23 m² 5,00 6,25 956,15 1.195,19 

1.1.1.2 Projeto elétrico 191,23 m² 3,98 4,98 761,10 951,37 
1.1.1.3 Projeto hidráulico + Gás 

GLP 
191,23 m² 3,52 4,40 673,13 841,41 

1.1.1.4 Projeto de Prevenção e 
combate ao incêndio 

191,23 m² 0,61 0,76 116,65 145,81 

1.1.1.5 Projeto de para raios 191,23 m² 1,00 1,25 191,23 239,04 
1.1.1.6 Sondagem 
1.1.1.6.1 Instalação e transporte de 

equipamento de 
sondagem 

01 taxa 566,04 707,55 566,04 707,55 

1.1.1.6.2 Sondagem do terreno à 
percussão inclusive 
peças gráficas e 
relatórios pertinentes 

30,00 m 59,31 74,14 1.779,30 2.224,13 

1.1.2 Demolições em geral 
1.1.2.1 Demolição de pisos 

(inclusive contrapisos, 
revestimentos, etc...) 

35,90 m² 12,72 15,90 456,65 570,81 

1.1.2.2 Demolição de cobertura 
1.1.2.2.1 Retirada da estrutura de 

madeira inclusive 
tesouras 

56,86 m² 9,30 11,63 528,80 661,00 

1.1.2.2.2 Retirada de telhas 
cerâmicas inclusive 
cumeeiras, rincões, 
calhas, rufos, etc... 

56,86 m² 4,24 5,30 241,09 301,36 

1.1.3 Limpeza do terreno 275,00 m² 0,32 0,40 88,00 110,00 
1.1.4 Locação de obra 191,23 m² 5,30 6,63 1.013,52 1.266,90 
1.1.5 Abertura de valas com 

reaterro compactado 
38,93 m³ 25,43 31,79 989,99 1.237,49 

1.1.6 Regularização do fundo 
dos pisos internos com 
apiloamento de terra 
nova 

24,48 m³ 29,67 37,09 726,32 907,90 

1.1.7 Transporte de entulhos 
para fora de obra 

02 viagem 60,00 75,00 120,00 150,00 

Total do item 1.1 9.207,96 11.509,95 2,34 
1.2 INFRA-ESTRUTURA  
1.2.1 Estacas de concreto tipo 

escavada e apiloada, Fck 
= 20 MPa, Ø 25 cm 

309,60 m 40,18 50,23 12.439,73 15.549,66 

1.2.2 Lastro de pedra britada 
com 5 cm de espessura 

1,79 m³ 84,15 105,19 150,30 187,87 

1.2.3 Formas comuns para 
fundação 

120,12 m² 29,06 36,33 3.490,69 4.363,36 

1.2.4 Concreto fck= 20 MPa 10,66 m³ 362,57 453,21 3.865,00 4.831,25 
1.2.5 Aço CA50 e CA60 852,80 kg 6,47 8,09 5.517,62 6.897,02 
1.2.6 Alvenaria de 

embasamento com 
tijolos maciços comuns 

6,23 m³ 445,27 556,59 2.774,01 3.467,51 

1.2.7 Impermeabilização do 
respaldo de alvenaria de 
embasamento com 
argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 com 
hidrófugo e tinta 
betuminosa 

99,83 m² 24,58 30,73 2.453,93 3.067,42 

Total do item 1.2 30.691,27 38.364,08 7,79 
1.3 ESTRUTURA 
1.3.1 Pilares 
1.3.1.1 Formas comuns 82,56 m² 24,18 30,23 1.996,30 2.495,38 
1.3.1.2 Concreto fck= 20 MPa  3,10 m³ 418,36 522,95 1.295,24 1.619,05 
1.3.1.3 Aço CA50 e CA60 356,50 kg 6,47 8,09 2.303,58 2.879,47 
1.3.2 Vigas 
1.3.2.1 Formas comuns 112,86 m² 24,18 30,23 2.728,91 3.411,14 
1.3.2.2 Concreto fck= 20 MPa  5,86 m³ 418,36 522,95 2.452,07 3.065,09 
1.3.2.3 Aço CA50 e CA60 673,90 kg 6,47 8,09 4.361,00 5.451,25 
Total do item 1.3 15.137,10 18.921,38 3,84 
1.4 PAREDES 
1.4.1 Alvenaria de tijolos 

cerâmicos tipo baiano 
1/2 vez 

371,84 m² 31,24 39,05 11.616,28 14.520,35 
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 1.4.2 Elementos vazados de 
concreto 

6,14 m² 82,40 103,00 505,94 632,42 

Total do item 1.4 12.122,22 15.152,77 3,07 
1.5 FORROS 
1.5.1 Laje pré-moldada para 

forros inclusive capa de 
concreto 

227,05 m² 53,67 67,09 12.185,77 15.232,22 

Total do item 1.5 12.185,77 15.232,22 3,09 
1.6  COBERTURA  
1.6.1  Estrutura de madeira 

completa para telhado 
com telhas cerâmicas 
tipo romana  

249,76  m²  56,11  70,14  14.013,75  17.517,19  

1.6.2  Telhas de barro tipo 
romana  

249,76  m²  38,17  47,71  9.533,15  11.916,44  

1.6.3  Cumeeira cerâmica  17,70  m  12,28  15,35  217,36  271,70  
1.6.4  Calha em chapa de aço 

galvanizado #26 tipo 
moldura  

56,20  m  24,53  30,66  1.378,59  1.723,23  

1.6.5  Rufo em chapa de aço 
galvanizado #26  

18,00  m  16,02  20,03  288,36  360,45  

1.6.6  Domo acrílico inclusive 
acessórios  

5,00  m²  305,80  382,25  1.529,00  1.911,25  

1.6.7  Condutores de águas 
pluviais em PVC 
Ø100mm  

14,00  m  32,64  40,80  456,96  571,20  

Total do item 1.6  27.417,16  34.271,45  6,95  
1.7  ESQUADRIAS  
1.7.1  Esquadrias de madeira  
1.7.1.1  Porta de madeira 

encabeçada, lisa, tipo 
abrir PM01 (0,80 x 2,10) 
inclusive ferragens  

05  un  366,05  457,56  1.830,25  2.287,81  

1.7.1.2  Porta de madeira 
encabeçada, lisa, tipo de 
correr PM02 (0,80 x 
2,10) inclusive ferragens  

01  un  366,05  457,56  366,05  457,56  

1.7.1.3  Porta de madeira 
encabeçada, lisa, tipo 
abrir PM03 (0,90 x 2,10) 
inclusive ferragens  

06  un  403,30  504,13  2.419,80  3.024,75  

1.7.1.4  Porta de madeira encabeçada, lisa, tipo correr PM04 com chapa metálica – PPNE 
inclusive ferragens  

1.7.1.4.1  Porta de madeira 
encabeçada, lisa, tipo 
correr PM04 (0,90 x 
1,90) com puxador  

01  un  311,69  389,61  311,69  389,61  

1.7.1.4.2  Saia com placa em chapa 
de aço dim. 0,90 x 0,40 
m em ambos lados  

0,72  m²  218,26  272,83  157,15  196,43  

1.7.2  Esquadrias de alumínio  
1.7.2.1  Caixilhos de alumínio  
1.7.2.1.1  Caixilhos de alumínio 

tipo correr/basculante  
8,40  m²  479,13  598,91  4.024,69  5.030,87  

1.7.2.1.2  Porta de vidro temperado 
10 mm, 04 folhas de 
correr PV01 inclusive 
ferragens  

10,00  m²  503,95  629,93  5.039,47  6.299,34  

1.7.2.1.3  Porta de vidro temperado 
10 mm, 02 folhas de 
correr PV02 inclusive 
ferragens  

5,00  m²  503,95  629,93  2.519,74  3.149,67  

1.7.3  Esquadrias de ferro  
1.7.3.1  Porta de ferro com vidro 

de abrir  
6,93  m²  205,94  257,43  1.427,16  1.783,96  

1.7.3.2  Caixilhos de ferro tipo 
basculante  

6,50  m²  218,79  273,49  1.422,14  1.777,67  

1.7.3.3  Caixilhos de ferro tipo 
de correr  

7,20  m²  161,02  201,28  1.159,34  1.449,18  

1.7.3.4  Caixilhos de ferro tipo 
de abrir  

0,30  m²  250,69  313,36  75,21  94,01  

1.7.3.5  Caixilhos de ferro tipo 
de abrir, veneziana com 
tela mosquiteira e grade  

2,40  m²  431,53  539,41  1.035,67  1.294,59  

1.7.3.6  Tela mosquiteira  12,80  m²  206,82  258,53  2.647,42  3.309,28  
1.7.3.7  Grades de proteção com 

moldura perfil metalon 
largura 1” e espessura 
1/2” inclusive nos domos  

20,60  m²  174,98  218,73  3.604,59  4.505,74  

Total do item 1.7  28.040,37  35.050,46  7,11  
1.8  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
1.8.1  Fornecimento e instalação da rede elétrica: Chaves, disjuntores, cabos, fios, 

eletrodutos, caixas, tomadas, interruptores, quadros de distribuição com disjuntores, 
alarmes, telefones, rede para computadores, interfone, relés fotocélula, chuveiros e 
demais equipamentos, conforme as demais descrições das Especificações e Normas 
Técnicas e projetos a serem elaborados  

1.8.1.1  Luminária de sobrepor 
com lâmpada 
fluorescente 2x32 W  

21  un  39,42  49,28  827,82  1.034,78  

1.8.1.2  Luminária de sobrepor 02  un  56,10  70,13  112,20  140,25  
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 com lâmpada 
fluorescente 4x32 W  

1.8.1.3  Arandela meia lua de 
vidro fosco para 
lâmpadas 2x20W  

02  un  121,12  151,40  242,24  302,80  

1.8.1.4  Luminária tipo tartaruga 
com lâmpada 
incandescente 1x26W  

01  un  54,43  68,04  54,43  68,04  

1.8.1.5  Ventilador de parede 
Ø60cm/150W com 
interruptor próprio na 
parede  

05  un  220,00  275,00  1.100,00  1.375,00  

Total do item 1.8.1  2.336,69  2.920,86  
1.8.2  Conjunto 3 cabos para ligação entre quadros disjuntores – Seção 16mm² com 

eletrodutos  
1.8.2.1  Eletricista  10  h  11,79  14,74  117,90  147,38  
1.8.2.2  Ajudante eletricista  10  h  9,10  11,38  91,00  113,75  
1.8.2.3  Bucha e arruela em 

zamack 15mm (1/2")  
2  un  0,32  0,40  0,64  0,80  

1.8.2.4  Curva aco galv quente 
15 mm (1/2") x 90 graus  

2  un  1,93  2,41  3,86  4,83  

1.8.2.5  Curva aco galv quente 
32 mm (1 1/4") x 90 
graus  

2  un  6,66  8,33  13,32  16,65  

1.8.2.6  Curva aco galv quente 
32 mm (1 1/4") x 180 
graus  

2  un  11,45  14,31  22,90  28,63  

1.8.2.7  Luva aco galv quente 
(nbr-5624) 15 mm (1/2")  

4  un  0,67  0,84  2,68  3,35  

1.8.2.8  Luva aco galv quente 
(nbr 5624) 32 mm (1 
1/4")  

4  un  1,41  1,76  5,64  7,05  

1.8.2.9  Eletrod aco galv quente 
(nbr-5624) 15 mm (1/2")  

7  m  6,93  8,66  48,51  60,64  

1.8.2.10  Eletrod aco galv quente 
(nbr-5624) 32 mm (1 
1/4")  

12  m  15,4  19,25  184,80  231,00  

1.8.2.11  Cabo de 16 mm2 (isol 
pvc antichama 750v)  

54  m  4,62  5,78  249,48  311,85  

1.8.2.12  Cabo de cobre nu de 16 
mm2  

7  m  5,33  6,66  37,31  46,64  

1.8.2.13  DPS - dispositivo de 
prot. contra surtos 40 ka  

2  un  89,19  111,49  178,38  222,98  

1.8.2.14  Bucha e arruela em 
zamak 32 mm (1 1/4")  

2  un  0,82  1,03  1,64  2,05  

1.8.2.15  Barramento cobre 
10x2mm p/60a - 
3/8"x1/16"  

0,4  m  5,53  6,91  2,21  2,77  

Total do item 1.8.2  960,27  1.200,34  
1.8.3  Quadros de distribuição universal com barramentos para disjuntores  
1.8.3.1  QD1 - Quadro trifásico 

de distribuição para até 
24 disjuntores, com 
chave geral, barramento 
trifásico de fases de 60A 
para disjuntor, barra de 
neutro e terra, placa de 
regulagem de 
disjuntores, contra-porta 
e porta com fechadura e 
anilhas de identificação. 
Instalação de embutir.  

02  un  196,41  245,51  392,82  491,03  

1.8.3.1.1  Disjuntor 
termomagnético 
bipolares 50A  

02  un  58,58  73,23  117,16  146,45  

1.8.3.1.2  Disjuntor 
termomagnético 
monopolares 25A  

04  un  10,33  12,91  41,32  51,65  

1.8.3.1.3  Disjuntor 
termomagnético 
monopolares 16A  

04  un  10,33  12,91  41,32  51,65  

1.8.3.1.4  Disjuntor 
termomagnético 
monopolares 10A  

02  un  10,33  12,91  20,66  25,83  

1.8.4  Condutores: Cabos de cobre isolado para 750 V flexível  
1.8.4.1  Cabo de cobre flexível, 

isolação, #16.0 mm²  
59,00  m  5,06  6,33  298,54  373,18  

1.8.4.2  Cabo de cobre flexível, 
isolação, #10.0 mm²  

16,00  m  3,53  4,41  56,48  70,60  

1.8.4.3  Cabo de cobre flexível, 
isolação, #6.0 mm²  

256,00  m  1,91  2,39  488,96  611,20  

1.8.4.4  Cabo de cobre flexível, 
isolação, #4.0 mm²  

322,00  m  1,40  1,75  450,80  563,50  

1.8.4.5  Cabo de cobre flexível, 
isolação, #2.5 mm²  

1.414,00  m  2,00  2,50  2.828,00  3.535,00  

1.8.5  Eletroduto de polietileno (tipo mangueira lisa) com 3 mm de espessura de parede  
1.8.5.1  Eletroduto tipo 

mangueira corrugada de 
PVC de 3/4"  

498,00  m  4,10  5,13  2.041,80  2.552,25  

1.8.5.2  Eletroduto tipo 25,00  m  5,33  6,66  133,25  166,56  
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 mangueira de PVC de 
Ø1"  

1.8.6  Tomadas e interruptores  
1.8.6.1  Tomada universal de 

força 2P+T (4" x 2") 
127/220V  

68  un  13,96  17,45  949,28  1.186,60  

1.8.6.2  Tomada RJ 45 - Rede de 
lógica  

09  un  29,17  36,46  262,53  328,16  

1.8.6.3  Tomada para telefone 
RJ11, padrão Telebrás 
para 4" x 2"  

06  un  14,44  18,05  86,64  108,30  

1.8.6.4  Tomada 4" x 2" para 
antena TV  

01  un  13,84  17,30  13,84  17,30  

1.8.6.5  Conjunto 01 interruptor e 
01 tomada de até 
20A/250V para 
aparelhos de ar 
condicionado  

06  un  16,24  20,30  97,44  121,80  

1.8.6.6  Conjunto 01 tomada 
2P+T com disjuntor 
bipolar de 100A para 
Auto Clave  

01  un  85,88  107,35  85,88  107,35  

1.8.6.7  Interruptor com uma 
tecla  

13  un  10,56  13,20  137,28  171,60  

1.8.6.8  Interruptor com duas 
teclas  

01  un  13,24  16,55  13,24  16,55  

1.8.7  Cabo para rede de informática  
1.8.7.1  Cabo para rede inclusive 

conexões  
35,00  m  3,38  4,23  118,30  147,88  

1.8.8  Caixas de derivação para luminárias, interruptores e tomadas  
1.8.8.1  Caixa oitavada de 2" 

altura  
23  un  9,92  12,40  228,16  285,20  

1.8.8.2  Caixa sextavada para 
arandela 3" x 3"  

02  un  7,25  9,06  14,50  18,13  

1.8.8.3  Caixa de passagem 4" x 
2"  

99  un  7,03  8,79  695,97  869,96  

1.8.9  Sistema de alarmes  
1.8.9.1  Conduite Ø 3/4"  17,00  m  4,10  5,13  69,70  87,13  
Total do item 1.8.3  9.683,87  12.104,84  
Total do item 1.8  12.980,83  16.226,04  3,29275  
1.9  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
1.9.1  Fornecimento e instalação da parte hidráulica (água fria e esgoto), rede de tubos em PVC 

e conexões, registros, válvulas, caixas sifonadas de Ø 6", caixas de gordura, caixas de 
conexão/ inspeção para esgotos com tampa de concreto, hidrômetro completo de acordo com 
o DAE, rede de esgoto, rede de água fria, equipamentos, peças e acessórios, etc... inclusive 
rasgos, embutimentos em alvenaria, abertura de valas e reaterro compactado conforme as 
especificações e Normas Técnicas e projetos a serem elaborados  

1.9.2  Louças  
1.9.2.1  Bacia sanitária adulto 

com acessórios completo  
01  un  143,39  179,24  141,31  176,64  

1.9.2.2  Lavatório médio com 
coluna suspensa 
inclusive acessórios 
completo  

11  un  302,91  378,64  3.332,01  4.165,01  

1.9.2.3  Tanque de louça com 
coluna, capacidade de 
até 30 litros com 
acessórios completo  

03  un  211,71  264,64  635,13  793,91  

1.9.3  Metais  
1.9.3.1  Torneira metálica de 

primeira linha de 
qualidade para lavatórios  

09  un  28,79  35,99  259,11  323,89  

1.9.3.2  Torneira metálica tipo 
“um toque” de primeira 
linha de qualidade para 
lavatórios  

01  un  167,01  208,76  167,01  208,76  

1.9.3.3  Torneira metálica 
cromada para tanque 
(área de serviço e 
limpeza)  

17  un  27,35  34,19  464,95  581,19  

1.9.3.4  Torneira metálica 
cromada tipo bica móvel, 
com bico arejador para 
pias  

01  un  145,30  181,63  145,30  181,63  

1.9.3.5  Filtro de pressão, 9", 
corpo de plástico PVC / 
ABS, elemento filtrante 
de carvão ativado com 
torneira  

02  un  217,28  271,60  434,56  543,20  

1.9.3.6  Duchinha higiênica 
flexível com gatilho  

01  un  52,27  65,34  52,27  65,34  

1.9.4  Rede de esgoto e conexões inclusive abertura de valas e reaterro  
1.9.4.1  Tubulação PVC Ø 100 

mm e conexões completa  
12,00  m  32,64  40,80  391,68  489,60  

1.9.4.2  Tubulação PVC Ø 75 
mm e conexões completa  

3,00  m  30,64  38,30  91,92  114,90  

1.9.4.3  Tubulação PVC Ø 50 
mm e conexões completa  

13,00  m  22,40  28,00  291,20  364,00  

1.9.4.4  Tubulação PVC Ø 40 
mm e conexões completa  

4,00  m  16,62  20,78  66,48  83,10  
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 1.9.4.5  Caixa de gordura  01  un  144,90  181,13  144,90  181,13  
1.9.4.6  Caixa sifonada (ralo)  15  un  23,34  29,18  350,10  437,63  
1.9.4.7  Caixa de inspeção  05  un  98,16  122,70  490,80  613,50  
1.9.5  Rede de água fria e conexões inclusive abertura de valas e reaterro  
1.9.5.1  Tubulação PVC Ø 75 

mm e conexões completa  
3,00  m  56,84  71,05  170,52  213,15  

1.9.5.2  Tubulação PVC Ø 60 
mm e conexões completa  

6,00  m  45,14  56,43  270,84  338,55  

1.9.5.3  Tubulação PVC Ø 50 
mm e conexões completa  

7,00  m  37,16  46,45  260,12  325,15  

1.9.5.4  Tubulação PVC Ø 40 
mm e conexões completa  

4,00  m  32,41  40,51  129,64  162,05  

1.9.5.5  Tubulação PVC Ø 32 
mm e conexões completa  

14,00  m  27,36  34,20  383,04  478,80  

1.9.5.6  Tubulação PVC Ø 25 
mm e conexões completa  

54,00  m  21,95  27,44  1.185,30  1.481,63  

1.9.5.7  Registro de gaveta Ø 40 
mm  

01  un  59,45  74,31  59,45  74,31  

1.9.5.8  Registro de gaveta Ø 25 
mm  

12  un  54,13  67,66  649,56  811,95  

1.9.5.9  Registro de pressão Ø25 
mm  

01  un  59,50  74,38  59,50  74,38  

Total do item 1.9  10.626,70  13.283,38  2,70  
1.10  PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS  
1.10.1  Conforme as Especificações e Normas Técnicas e projeto a ser elaborado  
1.10.1.1  Extintor de água 

pressurizada 10L  
02  un  74,98  93,73  149,96  187,45  

1.10.1.2  Extintor de pó químico 
PQs de 4 kg  

02  un  66,54  83,18  133,08  166,35  

1.10.1.3  Luminária fluorescente 
para emergência  

01  un  122,26  152,83  122,26  152,83  

1.10.1.4  Placas indicativas 
(extintores + saídas)  

04  un  51,28  64,11  205,14  256,42  

Total do item 1.10  610,44  763,05  0,15  
1.11  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS (PÁRA-RAIO)  
1.11.1  Conforme as especificações e Normas Técnicas e projeto a ser elaborado  
1.11.1.1  Terminal aéreo/captor h= 

60 cm Ø 3/8"  
13  un  10,02  12,53  129,34  161,67  

1.11.1.2  Haste de aterramento 
tipo copperweld Ø 5/8" x 
3,00 m com conector  

06  un  64,67  80,84  368,53  460,66  

1.11.1.3  Condutor de aterramento 
de cobre nú # 50 mm², 
inclusive isoladores  

46,00  m  13,99  17,49  643,54  804,43  

1.11.1.4  Condutor captor fita de 
alumínio # 7/8" x 1/8"  

92,00  m  14,60  18,25  1.343,20  1.679,00  

1.11.1.5  Descida com fitas de 
alumínio #7/8" x 1/8" 
inclusive conector 
cabo/haste 27 mm, 
caixa/conector para 
medição, eletroduto PVC 
Ø1", abraçadeira de metal 
Ø1" com buchas e 
parafusos  

05  un  

1.11.1.5.1  Haste de aterramento 
tipo copperweld Ø 5/8" x 
3,00 m com conector  

05  un  64,67  80,84  300,51  375,64  

1.11.1.5.2  Descida com fitas de 
alumínio #7/8" x 1/8"  

21,84  m  14,60  18,25  318,87  398,59  

1.11.1.5.3  Caixa/ conector para 
medição  

05  un  13,63  17,04  63,34  79,17  

1.11.1.5.4  Eletroduto rígido PVC 
Ø1"  

05  barra  27,21  34,01  126,44  158,05  

1.11.1.5.5  Eletroduto flexível PVC 
Ø1"  

14,00  m  5,33  6,66  74,62  93,28  

1.11.1.5.6  Suporte para fixação de 
fita de alumínio 7/8" x 
1/8" e/ ou cabo de cobre 
nú, com base ondulada  

19  un  7,24  9,05  134,57  168,22  

Total do item 1.11  3.502,97  4.378,71  0,89  
1.12  REVESTIMENTOS  
1.12.1  Chapisco e 

emboço/argamassa única  
970,73  m²  16,44  20,55  15.958,80  19.948,50  

1.12.2  Axulejos 20 x 20 cm  151,00  m²  24,36  30,45  3.678,36  4.597,95  
1.12.3  Fiada com pastilha 

cerâmica 10 x 10 cm, 
PEI>=3, EXTRA, Classe 
“A”, de primeira linha de 
qualidade  

47,80  m  22,64  28,30  1.082,19  1.352,74  

1.12.4  Pastilha cerãmica 10 x 
10 cm, PEI>=3, EXTRA, 
classe “A”, de primeira 
linha de qualidade  

191,00  m²  89,39  111,74  17.073,49  21.341,86  

1.12.5  Cantoneiras em alumínio 
para revestimento dos 
cantos em azulejos  

4,00  m  14,93  18,66  59,72  74,65  

1.12.6  Peitoris de ardósia  21,60  m  9,00  11,25  194,40  243,00  
Total do item 1.12  38.046,96  47.558,70  9,65  
1.13  PISOS  
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 1.13.1  Contrapiso de concreto 
simples com 5 cm de 
espessura  

154,05  m²  22,22  27,78  3.422,99  4.278,74  

1.13.2  Piso granilite com 
aplicação de resina 
acrílica  

147,99  m²  62,69  78,36  9.277,49  11.596,87  

1.13.3  Rodapé em granilite com 
aplicação de resina 
acrílica  

38,86  m  14,17  17,71  550,65  688,31  

1.13.4  Piso Cerâmico anti 
derrapante 30 x 30 cm, 
PEI=5, Classe “A”, cor 
cinza claro  

6,06  m²  68,29  85,36  413,84  517,30  

1.13.5  Soleiras de granito cinza 
levigado com 15 cm de 
largura na cor branco 
itaúnas  

2,90  m  50,18  62,73  145,52  181,90  

Total do item 1.13  13.810,49  17.263,11  3,50  
1.14  VIDROS  
1.14.1  Vidros comuns lisos 3 

mm  
23,33  m²  50,34  62,93  1.174,43  1.468,04  

Total do item 1.14  1.174,43  1.468,04  0,30  
1.15  PINTURA  
1.15.1  Barrado com esmalte 

sintético sobre massa 
corrida  

184,48  m²  17,50  21,88  3.228,40  4.035,50  

1.15.2  Pintura com tinta látex 
acrílica lavável sobre 
massa corrida (Parte 
interna)  

163,88  m²  21,45  26,81  3.515,23  4.394,03  

1.15.3  Pintura com tinta látex 
acrílica lavável sobre 
fundo selador (Parte 
externa)  

128,44  m²  13,74  17,18  1.764,77  2.205,96  

1.15.4  Tinta látex PVA comum 
(forros)  

121,21  m²  7,05  8,81  854,53  1.068,16  

1.15.5  Verniz acabamento 
acetinado nas esquadrias 
de madeira (portas dos 
ambientes e armários)  

69,39  m²  10,51  13,14  729,29  911,61  

1.15.6  Esmalte sintético nas 
esquadrias de ferro  

141,83  m²  20,70  25,88  2.935,88  3.669,85  

Total do item 1.15  13.028,09  16.285,12  3,30  
1.16  SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
1.16.1  Impermeabilização das 

lajes com manta 
asfáltica 3 mm  

50,00  m²  29,72  37,15  1.486,00  1.857,50  1.486,00  1.857,50  

1.16.2  Pedra em ardósia  
1.16.2.1  Prateleira em ardósia com 

40 cm de largura inclusive 
mãos francesas  

5,72  m  93,70  117,13  535,96  669,96  535,96  669,96  

1.16.3  Pedras em granito  
1.16.3.1  Tampos em granito com cubas  
1.16.3.1.1  Tampo em granito com 

dimensões 1,50 x 0,60 m 
com abertura para cuba  

01  un  267,75  334,69  267,75  334,69  267,75  334,69  

1.16.4  Gabinetes e portas para armários  
1.16.4.1  Gabinetes embutidos com 

revestimento melamínico 
inclusive gavetas  

0,99  m²  893,53  1.116,91  884,59  1.105,74  884,59  1.105,74  

1.16.5  Mastro de bandeiras  
1.16.5.1  Lastro de brita com 5 cm 

de espessura  
0,30  m³  84,15  105,19  25,25  31,56  

1.16.5.2  Base de concreto para 
mastros  

0,60  m³  268,79  335,99  161,27  201,59  

1.16.5.3  Tela de aço (2,22 kg/m²)  6,00  m²  11,12  13,90  66,73  83,42  
1.16.5.4  Pintura com tinta própria 

para piso de concreto  
6,00  m²  7,20  9,00  43,20  54,00  

1.16.5.5  Poste de ferro galvanizado com roldanas para bandeiras 
inclusive cabos e suportes (Ampliação)  

1.16.5.5.1  Poste de ferro 
galvanizado h= 9,00 m 
(fornecimento e 
instalação)  

03  un  812,42  1.015,53  2.437,26  3.046,58  

1.16.5.5.2  Chumbador de aço para 
fixação de poste  

03  un  82,13  102,66  246,39  307,99  

1.16.5.5.3  Luminária aberta para 
iluminação publica, para 
lampada a vapor de 
mercúrio ate 400w e 
mista ate 500w, com 
braco em tubo de aço 
galv d=50mm proj 
hor=2.500mm e proj 
vert= 2.200mm, 
fornecimento e 
instalação  

03  un  75,85  94,81  227,55  284,44  

1.16.5.5.4  Reator para lâmpada 
vapor de sódio de alta 
pressão 220V/250W  

03  un  82,65  103,31  247,95  309,94  
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 1.16.5.5.5  Lâmpada vapor de sódio de 
alta pressão 220V/250W  

03  un  28,56  35,70  85,68  107,10  3.541,28  4.426,60  

1.16.5  Redes de águas pluviais inclusive abertura de valas e 
reaterro  

1.16.5.1  Fornecimento e 
assentamento de 
tubulação Ø100mm em 
PVC rígido inclusive 
abertura de valas e 
reaterro  

94,10  m  24,13  30,16  2.270,63  2.838,06  

1.16.5.2  Caixa em alvenaria 
revestida com dimensões 
internas 60 x 60 x 60 cm 
inclusive tampa de 
concreto com grelhas de 
ferro  

13  un  99,21  124,01  1.289,73  1.612,16  

1.16.5.3  Canaleta em alvenaria 
revestida para passeio 
público com dimensões 
40 x 20 cm com tampa 
de concreto  

14,00  m  86,24  107,80  1.207,36  1.509,20  

1.16.5.4  Caixa de alvenaria 
revestida com grelhas de 
ferro dimensões 40 x 100 
cm para decantação  

02  un  109,13  136,41  218,26  272,83  

1.16.5.5  Condutores em PVC 
Ø100mm inclusive 
conexões  

24,00  m  32,64  40,80  783,36  979,20  5.769,34  7.211,44  

1.16.6  Caixa d'água metálica tipo taça, com coluna seca, 
capacidade de 10.000 litros  

1.16.6.1  Abertura de vala para 
base  

0,72  m³  25,43  31,79  18,31  22,89  

1.16.6.2  Estacas de concreto 
armado tipo escavada e 
apiloada, fck=20MPa, 
Diâmetro Ø25cm  

24,00  m  40,18  50,23  964,32  1.205,40  

1.16.6.3  Lastro de pedra britada 
com 5 cm de espessura  

0,07  m³  84,15  105,19  5,89  7,36  

1.16.6.4  Formas comuns  2,80  m²  29,06  36,33  81,37  101,71  
1.16.6.5  Concreto fck=20MPa  0,56  m³  362,57  453,21  203,04  253,80  
1.16.6.6  Aço CA50 e CA60  44,80  kg  6,47  8,09  289,86  362,32  
1.16.6.7  Fornecimento e instalação 

da caixa d'água metálica 
tipo taça, coluna seca, 
10.000 litros de capacidade, 
com altura total h=7,05 m 
inclusive acessórios  

01  un  7.313,00  9.141,25  7.313,00  9.141,25  8.875,78  11.094,73  

1.16.7  Muros  
1.16.7.1  Muro em alvenaria revestida com gradil de ferro – 84,67 

metros  
1.16.7.1.1  Infraestrutura  
1.16.7.1.1.1  Abertura de valas com 

reaterro compactado  
14,82  m³  25,43  31,79  376,87  471,09  

1.16.7.1.1.2  Estacas de concreto tipo 
escavada e apiloada, 
fck= 20 MPa, Ø 25 cm  

129,00  m  40,18  50,23  5.183,22  6.479,03  

1.16.7.1.1.3  Lastro de pedra britada 
com 5 cm de espessura  

0,85  m³  84,15  105,19  71,53  89,41  

1.16.7.1.1.4  Formas comuns para 
fundação  

33,87  m²  29,06  36,33  984,26  1.230,33  

1.16.7.1.1.5  Concreto fck= 20 MPa  2,54  m³  362,57  453,21  920,93  1.151,16  
1.16.7.1.1.6  Aço CA50 e CA60  203,20  kg  6,47  8,09  1.314,70  1.643,38  
1.16.7.1.1.7  Alvenaria de 

embasamento com 
tijolos maciços comuns  

2,54  m³  445,27  556,59  1.130,99  1.413,73  

1.16.7.1.1.8  Impermeabilização do 
respaldo de alvenaria de 
embasamento com 
argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 com 
hidrófugo e tinta 
betuminosa  

46,57  m²  24,58  30,73  1.144,69  1.430,86  

1.16.7.1.2  Estrutura (vigas, cintamento superior e pilaretes da 
mureta)  

1.16.7.1.2.1  Formas comuns  36,19  m²  24,18  30,23  875,07  1.093,84  
1.16.7.1.2.2  Concreto fck= 20 MPa  1,57  m³  418,36  522,95  656,83  821,03  
1.16.7.1.2.3  Aço CA50 e CA60  180,55  kg  6,47  8,09  1.168,16  1.460,20  
1.16.7.1.3  Paredes  
1.16.7.1.3.1  Alvenaria de tijolos 

cerâmicos tipo baiano 
1/2 vez  

59,27  m²  31,24  39,05  1.851,59  2.314,49  

1.16.7.1.4  Esquadrias de ferro  
1.16.7.1.4.1  Gradil de ferro 

eletrofundido fio Ø5.0 
mm malha 65 x 132 mm 
com altura de h=1,60 m 
inclusive montantes 
metálicos pré pintado  

68,80  m²  174,98  218,73  12.038,62  15.048,28  

1.16.7.1.5  Revestimento  
1.16.7.1.5.1  Chapisco e emboço / 118,54  m²  16,44  20,55  1.948,80  2.436,00  
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 argamassa única  
1.16.7.1.6  Pintura  
1.16.7.1.6.1  Tinta látex acrílica lavável, 

acabamento acetinado 
sobre fundo selador 
(paredes externas)  

118,54  m²  13,74  17,18  1.628,74  2.035,92  31.295,00  39.118,76  

1.16.7.2  Muro em alvenaria revestida com muro de arrimo – 52,89 
metros  

1.16.7.2.1  Infraestrutura  
1.16.7.2.1.1  Abertura de valas com 

reaterro compactado  
25,92  m³  25,43  31,79  659,15  823,93  

1.16.7.2.1.2  Estacas de concreto tipo 
escavada e apiloada, 
fck= 20 MPa, Ø 25 cm  

81,00  m  40,18  50,23  3.254,58  4.068,23  

1.16.7.2.1.3  Lastro de pedra britada 
com 5 cm de espessura  

0,53  m³  84,15  105,19  44,60  55,75  

1.16.7.2.2  Muro de arrimo  
1.16.7.2.2.1  Formas comuns para 

fundação  
48,05  m²  29,06  36,33  1.396,19  1.745,23  

1.16.7.2.2.2  Concreto fck= 20 MPa  3,72  m³  418,36  522,95  1.558,18  1.947,73  
1.16.7.2.2.3  Aço CA50 e CA60  297,96  kg  6,47  8,09  1.927,80  2.409,75  
1.16.7.2.2.4  Alvenaria de 

embasamento com 
tijolos maciços comuns  

10,58  m³  445,27  556,59  4.710,07  5.887,58  

1.16.7.2.2.5  Impermeabilização do 
respaldo de alvenaria de 
embasamento com 
argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 com 
hidrófugo e tinta 
betuminosa  

63,47  m²  24,58  30,73  1.560,04  1.950,05  

1.16.7.2.3  Infraestrutura (Vigas baldrame)  
1.16.7.2.3.1  Formas comuns para 

fundação  
26,45  m²  29,06  36,33  768,64  960,80  

1.16.7.2.3.2  Concreto fck= 20 MPa  1,98  m³  362,57  453,21  717,89  897,36  
1.16.7.2.3.3  Aço CA50 e CA60  227,70  kg  6,47  8,09  1.473,22  1.841,52  
1.16.7.2.3.4  Alvenaria de 

embasamento com 
tijolos maciços comuns  

1,98  m³  445,27  556,59  881,63  1.102,04  

1.16.7.2.3.5  Impermeabilização do 
respaldo de alvenaria de 
embasamento com 
argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 com 
hidrófugo e tinta 
betuminosa  

34,38  m²  24,58  30,73  845,06  1.056,33  

1.16.7.2.4  Estrutura (vigas, cintamento superior e pilaretes do muro)  
1.16.7.2.4.1  Formas comuns  50,43  m²  24,18  30,23  1.219,40  1.524,25  
1.16.7.2.4.2  Concreto fck= 20 MPa  2,09  m³  418,36  522,95  874,37  1.092,97  
1.16.7.2.4.3  Aço CA50 e CA60  240,35  kg  6,47  8,09  1.555,06  1.943,83  
1.16.7.2.5  Paredes  
1.16.7.2.5.1  Alvenaria de tijolos 

cerâmicos tipo baiano 
1/2 vez  

105,78  m²  31,24  39,05  3.304,57  4.130,71  

1.16.7.2.6  Revestimento  
1.16.7.2.6.1  Chapisco e emboço / 

argamassa única  
211,56  m²  16,44  20,55  3.478,05  4.347,56  

1.16.7.2.7  Pintura  
1.16.7.2.7.1  Tinta látex acrílica lavável, 

acabamento acetinado 
sobre fundo selador 
(paredes externas)  

211,56  m²  13,74  17,18  2.906,83  3.633,54  33.135,33  41.419,16  

1.16.8  Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado 
inclusive suportes  

1.16.8.1  Aparelho de ar 
condicionado tipo split 
18.000 Btu/h 
(2300W/220V/2F/60Hz)  

03  un  3.897,44  4.871,80  11.692,32  14.615,40  

1.16.8.2  Aparelho de ar 
condicionado tipo split 
12.000 Btu/h 
(1370W/220V/2F/60Hz)  

12  un  3.455,01  4.318,76  41.460,12  51.825,15  

1.16.8.3  Aparelho de ar 
condicionado tipo split 
9.000 Btu/h 
(1036W/220V/2F/60Hz)  

02  un  2.983,54  3.729,43  5.967,08  7.458,85  59.119,52  73.899,40  

1.16.9  Caixa em alvenaria com 
dimensões 40 x 40 x 35 cm 
para proteção de torneira 
de jardim inclusive tampa 
metálica conforme 
detalhe nº 25 (Ampliação)  

04  un  62,34  77,93  249,36  311,70  249,36  311,70  

1.16.10  Poste de iluminação com 
suporte de concreto 
armado (poste com h= 
7.50 m, após enterrado a 
luminária ficará com h= 
6.00 m) e luminária com 
aparelho aberto para 
iluminação externa, com 

03  cj  1.342,76  1.678,45  4.028,28  5.035,35  4.028,28  5.035,35  
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 braço metálico, lâmpada a 
vapor de sódio, potência 
nominal 250W com reator 
acionado com relê 
fotocélula (Ampliação)  

1.16.11  ABRIGOS EXTERNOS  
1.16.11.1  Abrigo de lixo hospitalar  
1.16.11.1.1  Abertura de valas com 

reaterro  
1,75  m³  25,43  31,79  44,50  55,63  

1.16.11.1.2  Regularização do fundo 
para piso com 
apiloamento de terra 
nova  

0,76  m³  29,67  37,09  22,55  28,19  

1.16.11.1.3  Lastro de brita com 5 cm 
de espessura  

0,10  m³  84,15  105,19  8,42  10,52  

1.16.11.1.4  Infraestrutura  
1.16.11.1.4.1  Estacas de concreto 

fck=20MPa, tipo broca, 
escavada, diâmetro 
Ø25cm  

32,00  m  33,48  41,85  1.071,47  1.339,33  

1.16.11.1.4.2  Formas comuns  5,00  m²  84,15  105,19  420,75  525,94  
1.16.11.1.4.3  Concreto fck= 20 MPa  0,38  m³  362,57  453,21  135,96  169,95  
1.16.11.1.4.4  Aço CA50 e CA60  14,95  kg  6,47  8,09  96,73  120,91  
1.16.11.1.4.5  Alvenaria de 

embasamento com 
tijolos maciços comuns  

0,38  m³  445,27  556,59  166,98  208,72  

1.16.11.1.4.6  Impermeabilização do 
respaldo de alvenaria de 
embasamento com 
argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 com 
hidrófugo e tinta 
betuminosa  

6,50  m²  24,58  30,73  159,77  199,71  

1.16.11.1.5  Estrutura  
1.16.11.1.5.1  Formas comuns  8,69  m²  24,18  30,23  210,06  262,57  
1.16.11.1.5.2  Concreto fck= 20 MPa  0,40  m³  418,36  522,95  165,77  207,21  
1.16.11.1.5.3  Aço CA50 e CA60  14,95  kg  6,47  8,09  96,73  120,91  
1.16.11.1.6  Paredes  
1.16.11.1.6.1  Alvenaria de tijolo 

cerâmico furado 1/2 vez  
21,70  m²  31,24  39,05  677,91  847,39  

1.16.11.1.7  Forros  
1.16.11.1.7.1  Laje pré moldada para 

forro inclusive capa de 
concreto  

5,04  m²  53,67  67,09  270,50  338,12  

1.16.11.1.8  Esquadrias  
1.16.11.1.8.1  Portas de ferro tipo 

veneziana PF02 
dimensões 0,70 x 2,10 m 
com ferragens  

7,77  m²  236,13  295,16  1.834,73  2.293,41  

1.16.11.1.9  Parte hidráulica  
1.16.11.1.9.1  Lavatório médio com 

coluna suspensa 
inclusive acessórios 
completo  

01  un  302,91  378,64  302,91  378,64  

1.16.11.1.9.2  Caixa sifonada em PVC  04  un  23,34  29,18  93,36  116,70  
1.16.11.1.10  Revestimentos  
1.16.11.1.10.1  Chapisco e emboço / 

argamassa única  
48,44  m²  16,44  20,55  796,35  995,44  

1.16.11.1.10.2  Azulejos 15 x 15 cm  25,20  m²  24,36  30,45  613,87  767,34  
1.16.11.1.11  Pisos  
1.16.11.1.11.1  Contrapiso de concreto 

com 5 cm de espessura  
5,04  m²  22,22  27,78  111,99  139,99  

1.16.11.1.11.2  Piso cerâmico 30 x 30 
cm, PEI=5, Classe “A”, 
cor cinza claro  

3,24  m²  58,29  72,86  188,86  236,07  

1.16.11.1.11.3  Soleiras de granito cinza 
levigado com 15 cm de 
largura na cor branca 
itaúnas  

4,80  m  50,18  62,73  240,86  301,08  

1.16.11.1.12  Pinturas  
1.16.11.1.12.1  Pintura com tinta látex 

acrílica sobre fundo 
selador  

23,76  m²  21,45  26,81  509,65  637,07  

1.16.11.1.12.2  Pintura com tinta látex 
para forros  

3,24  m²  7,05  8,81  22,84  28,55  

1.16.11.1.12.3  Pintura com esmalte 
sintético nas esquadrias 
de ferro  

19,43  m²  20,70  25,88  402,10  502,62  

Total do item 1.16.11.1  8.665,61  10.832,01  
1.16.11.2  Abrigo de cilindros para oxigênio  
1.16.11.2.1  Abertura de valas com 

reaterro  
1,21  m³  25,43  31,79  30,77  38,46  

1.16.11.2.2  Regularização do fundo para 
piso com apiloamento de 
terra nova  

0,52  m³  29,67  37,09  15,43  19,29  

1.16.11.2.3  Lastro de brita com 5 cm de 
espessura  

0,07  m³  84,15  105,19  5,84  7,30  

1.16.11.2.4  Infraestrutura  
1.16.11.2.4.1  Estacas de concreto 

fck=20MPa, tipo broca, 
12,00  m  33,48  41,85  401,80  502,25  



 
 

 

SMS / DA / DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Página 84 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464 

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br 

 escavada, diâmetro Ø25cm  
1.16.11.2.4.2  Formas comuns  3,47  m²  29,06  36,33  100,84  126,05  
1.16.11.2.4.3  Concreto fck= 20 MPa  0,26  m³  362,57  453,21  94,36  117,95  
1.16.11.2.4.4  Aço CA50 e CA60  20,82  kg  6,47  8,09  134,71  168,38  
1.16.11.2.5  Alvenaria de embasamento 

com tijolos maciços comuns  
0,26  m³  445,27  556,59  115,88  144,85  

1.16.11.2.6  Impermeabilização do 
respaldo de alvenaria de 
embasamento com 
argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 com 
hidrófugo e tinta betuminosa  

4,51  m²  24,58  30,73  110,88  138,60  

1.16.11.2.7  Estrutura  
1.16.11.2.7.1  Formas comuns  7,10  m²  24,18  30,23  171,58  214,48  
1.16.11.2.7.2  Concreto fck= 20 MPa  0,31  m³  418,36  522,95  129,93  162,41  
1.16.11.2.7.3  Aço CA50 e CA60  35,71  kg  6,47  8,09  231,07  288,84  
1.16.11.2.8  Paredes  
1.16.11.2.8.1  Alvenaria de tijolo cerâmico 

furado 1/2 vez  
9,94  m²  31,24  39,05  310,53  388,16  

1.16.11.2.9  Forros  
1.16.11.2.9.1  Laje pré moldada para forro 

inclusive capa de concreto  
3,50  m²  53,67  67,09  187,85  234,81  

1.16.11.2.10  Esquadrias  
1.16.11.2.10.1  Portão de ferro tubular com 

tela alambrado com 
ferragens  

3,70  m²  515,83  644,79  1.908,57  2.385,71  

1.16.11.2.11  Instalação de pontos com tubulações  
1.16.11.2.11.1  Tubo de aço galvanizado 

Ø20mm inclusive conexões  
46,70  m  14,85  18,56  693,50  866,87  

1.16.11.2.12  Revestimentos  
1.16.11.2.12.1  Chapisco e emboço / 

argamassa única  
23,38  m²  16,44  20,55  384,37  480,46  

1.16.11.2.13  Pisos  
1.16.11.2.13.1  Contrapiso de concreto com 

5 cm de espessura  
2,73  m²  22,22  27,78  60,66  75,83  

1.16.11.2.13.2  Piso cimentado  2,73  m²  22,47  28,09  61,34  76,68  
1.16.11.2.14  Pinturas  
1.16.11.2.14.1  Pintura com tinta látex 

acrílica sobre fundo selador  
19,88  m²  13,74  17,18  273,15  341,44  

1.16.11.2.14.2  Pintura com tinta látex para 
forros  

3,50  m²  7,05  8,81  24,68  30,84  

1.16.11.2.14.3  Pintura com esmalte 
sintético nas esquadrias de 
ferro  

9,25  m²  20,70  25,88  191,48  239,34  

Total do item 1.16.11.2  5.639,19  7.048,99  
1.16.11.3  Abrigo de gás 2xP13  
1.16.11.3.1  Abrigo em alvenaria 

revestida, pisos e pintura 
completo inclusive 
Infraestrutura e estrutura, 
laje e impermeabilização  

01  un  586,54  733,18  586,54  733,18  

1.16.11.3.2  Tubo de aço Ø15mm 
inclusive conexões  

10,00  m  12,03  15,04  120,30  150,38  

1.16.11.3.3  Conjunto de regulador  01  un  42,58  53,23  42,58  53,23  
1.16.11.3.4  Válvula e Mangueira de 

aço  
01  un  17,12  21,40  17,12  21,40  

1.16.11.3.5  União terminal Ø3/8” 
(Bico escalonado) x 1/2” 
NPT  

01  un  18,63  23,29  18,63  23,29  

1.16.11.3.6  Portão de ferro tipo 
veneziana  

0,80  m²  236,13  295,16  188,90  236,13  

1.16.11.3.7  Pintura com tinta esmalte 
sintético nos portões  

2,00  m²  20,70  25,88  41,40  51,75  

Total do item 1.16.11.3  1.015,47  1.269,34  
1.16.11.4  Abrigo de hidrometro  
1.16.11.4.1  Abrigo em alvenaria 

revestida, pisos e pintura 
completo inclusive 
Infraestrutura e estrutura, 
laje e impermeabilização  

01  un  211,73  264,66  211,73  264,66  

1.16.11.4.2  Portão de ferro com tela 
alambrado com 
dimensões 1,10 x 0,65 m  

0,72  m²  515,83  644,79  368,82  461,02  

1.16.11.4.3  Pintura com esmalte 
sintético na esquadria de 
ferro  

1,79  m²  20,70  25,88  37,00  46,25  

1.16.11.4.4  Ligação domiciliar de 
água, da rede ao 
hidrômetro, composto 
por colar de tomada de 
PVC com travas de 
50mmx1/2, adaptador 
PVC soldável/rosca 
20mmx1/2, tubo PVC 
soldável água fria 20mm 
e registro de PVC esfera 
roscável 1/2 - 
fornecimento e 
instalação  

01  un  111,12  138,90  111,12  138,90  

1.16.11.4.5  Kit cavalete PVC com 01  un  50,81  63,51  50,81  63,51  
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 registro 1/2" - 
fornecimento e 
instalação  

1.16.11.4.6  Hidrômetro 5,00m3/h, 
d=3/4" - fornecimento e 
instalação  

01  un  99,21  124,01  99,21  124,01  

Total do item 1.16.11.4  878,69  1.098,36  
165.387,17  206.733,73  41,9525  
1.17  LIMPEZA 

GERAL  
191,23  m²  1,33  1,66  254,34  317,92  254,34  317,92  

Total do item 1.17  0,06  
PREÇO TOTAL (AMPLIAÇÃO)  394.224,27  492.780,11  100,00  
SEM BDI  COM BDI  
Bauru, 23 de março de 2011  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
Orçamento:  51/10  Título: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DR. NEWTON BOHIN RIBEIRO - NÚCLEO 
HAB. PRES. ERNESTO GEISEL - SP 4466 a SP 4470 - 
Processo nº 34.296/10  

Serviço:  152/10  Local: Rua Anthero Donnini, lado par, s/n, quadra 1 - Setor 
03 - Quadra 1188  

Item  Discriminação de serviços  Quantidade  Unidade  Preço 
unit. 
s/BDI  

Preço unit. 
C/BDI  

Preço 
total 
s/BDI  

Preço 
total 
c/BDI  

Preço total de 
item s/BDI  

Preço total de 
item c/BDI  

Porc. Em %  

Fonte(s):  CÁLCULO DO BDI PREVISTO  
 
(1) SINAPI – data base janeiro/2011  
(2) Tabela de Custos CPOS – data base setembro/2010  
(3) Tabela de Custos FDE - data base janeiro/2011  
(4) Tabela de Custos Sintética - PINI - data base – janeiro/2011  

GARANTIA (X) 0,24  
RISCO (X)  1,08  
DESPESAS FINANCEIRAS (Y)  0,64  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (X)  4,48  
LUCRO (Z)  7,55 
TRIBUTOS (I )  8,39 
TOTAL Z 0,0755 
TOTAL I 0,0839 
 
TOTAL BDI CALCULADO = 25,00%  

_______________________________________ 
CLAUDINEI FERREIRA LIMA 

CREA Nº 5060456239 
 

2  PRÉDIO EXISTENTE   
2.1  SERVIÇOS INICIAIS  
2.1.1  Serviços provisórios conforme Especificações e Normas Técnicas  
2.1.1.1  Projeto elétrico  309,12  m²  3,98  4,98  1.230,30  1.537,87  
2.1.1.2  Projeto hidráulico  309,12  m²  3,52  4,40  1.088,10  1.360,13  
2.1.1.3  Projeto de Prevenção e 

combate ao incêndio  
309,12  m²  0,61  0,76  188,56  235,70  

2.1.1.4  Projeto de para raios  309,12  m²  1,00  1,25  309,12  386,40  
2.1.1.5  Projeto completo para 

climatização do ambiente (ar 
condicionado e exaustores)  

500,35  m²  1,00  1,25  500,35  625,44  

2.1.1.6  Placa do CREA  3,00  m²  233,49  291,86  700,47  875,59  
2.1.2  Demolições em geral  
2.1.2.1  Demolição de pisos (inclusive 

contrapisos, revestimentos, 
etc...)  

250,14  m²  12,72  15,90  3.181,78  3.977,23  

2.1.2.2  Demolição de concreto 
(bancos, prateleiras, vergas, 
vigas, pilaretes, etc...)  

6,86  m³  110,20  137,75  755,97  944,97  

2.1.2.3  Demolição de alvenaria 
(paredes, muros, muretas, 
vãos, abrigos etc...)  

10,93  m³  47,45  59,31  518,63  648,29  

2.1.2.4  Remoção de revestimento de 
argamassa nas paredes  

648,90  m²  4,24  5,30  2.751,34  3.439,17  

2.1.2.5  Retirada de peças sanitárias 
inclusive acessórios  

29  un  19,50  24,38  565,50  706,88  

2.1.2.6  Retirada de portas de madeira 
inclusive ferragens e batentes  

32  un  29,34  36,68  938,88  1.173,60  

2.1.2.7  Retirada de portas e portões de 
ferro  

17  un  22,32  27,90  379,44  474,30  

2.1.2.8  Retirada de divisórias em 
granilite  

21,00  m²  8,48  10,60  178,08  222,60  

2.1.2.9  Alambrado com tela de arame galvanizado inclusive mourões e muretas  
2.1.2.9.1  Retirada de tela alambrado 

inclusive mureta  
202,30  m²  1,84  2,30  372,23  465,29  

2.1.2.9.2  Retirada de mourões de 
concreto  

33  un  11,35  14,19  374,55  468,19  

2.1.2.10  Demolição de cobertura  
2.1.2.10.1  Retirada da estrutura de 

madeira inclusive tesouras  
211,60  m²  9,30  11,63  1.967,88  2.459,85  

2.1.2.10.2  Retirada de telhas cerâmicas 
inclusive cumeeiras, rincões, 
calhas, rufos, etc...  

211,60  m²  4,24  5,30  897,18  1.121,48  

2.1.2.11  Corte e retirada de árvore de 
grande porte completo 
inclusive raiz com transporte 
para fora de obra  

03  un  450,00  562,50  1.350,00  1.687,50  

2.1.3  Regularização do fundo dos 
pisos internos com 

23,88  m³  29,67  37,09  708,52  885,65  



 
 

 

SMS / DA / DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Página 86 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464 

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br 

 apiloamento de terra nova  
2.1.4  Transporte de entulhos para 

fora de obra  
08  viagem  60,00  75,00  480,00  600,00  

Total do item 2.1  19.436,89  24.296,11  8,09  
2.2  PAREDES  
2.2.1  Alvenaria de tijolos cerâmicos 

tipo baiano 1/2 vez  
35,00  m²  31,24  39,05  1.093,40  1.366,75  

2.2.2  Divisória de granito polido  7,60  m²  504,91  631,14  3.837,32  4.796,65  
Total do item 2.2  4.930,72  6.163,40  2,05  
2.3  COBERTURA  
2.3.1  Estrutura de madeira completa 

para telhado com telhas 
cerâmicas tipo romana  

97,20  m²  56,11  70,14  5.453,89  6.817,37  

2.3.2  Telhas de barro tipo romana  97,20  m²  38,17  47,71  3.710,12  4.637,66  
2.3.3  Cumeeira cerâmica  9,00  m  12,28  15,35  110,52  138,15  
2.3.4  Calha em chapa de aço 

galvanizado #26 tipo moldura  
34,20  m  24,53  30,66  838,93  1.048,66  

2.3.5  Rufo em chapa de aço 
galvanizado #26  

55,80  m  16,02  20,03  893,92  1.117,40  

2.3.6  Domo acrílico inclusive 
acessórios  

6,00  m²  305,80  382,25  1.834,80  2.293,50  

2.3.7  Condutores de águas pluviais 
em PVC Ø100mm  

7,00  m  32,64  40,80  228,48  285,60  

Total do item 2.3  13.070,66  16.338,32  5,44  
2.4  ESQUADRIAS  
2.4.1  Esquadrias de madeira  
2.4.1.1  Portas de madeira  
2.4.1.1.1  Porta de madeira encabeçada, 

lisa, tipo abrir PM01 (0,80 x 
2,10) inclusive ferragens  

09  un  366,05  457,56  3.294,45  4.118,06  

2.4.1.1.2  Porta de madeira encabeçada, 
lisa, tipo abrir PM03 (0,90 x 
2,10) inclusive ferragens  

09  un  403,30  504,13  3.629,70  4.537,13  

2.4.1.1.3  Porta de madeira encabeçada, lisa, tipo correr PM04 com chapa metálica – 
PPNE inclusive ferragens  

2.4.1.1.3.1  Porta de madeira encabeçada, 
lisa, tipo correr PM04 (0,90 x 
1,90) com puxador  

02  un  311,69  389,61  623,38  779,23  

2.4.1.1.3.2  Saia com placa em chapa de 
aço dim. 0,90 x 0,40 m em 
ambos lados  

1,44  m²  218,26  272,83  314,29  392,87  

2.4.1.1.4  Porta de madeira encabeçada, 
lisa, tipo abrir PM05 (0,60 x 
1,90) para portas sanitárias 
inclusive ferragens  

09  un  275,16  343,95  2.476,44  3.095,55  

2.4.1.1.5  Porta de madeira encabeçada, 
lisa, tipo baía, PM06 (0,80 x 
1,10) inclusive ferragens  

01  un  183,03  228,78  183,03  228,78  

2.4.1.1.6  Porta de madeira encabeçada, 
lisa, tipo de correr PM07 (0,70 
x 2,10) inclusive ferragens  

01  un  363,19  453,99  363,19  453,99  

2.4.1.1.7  Mola aérea para porta de 
madeira (Sanitários públicos)  

02  un  171,88  214,85  343,76  429,70  

2.4.2  Esquadrias de alumínio  
2.4.2.1  Caixilhos de alumínio  
2.4.2.1.1  Caixilhos de alumínio tipo 

correr/basculante  
12,57  m²  479,13  598,91  6.022,66  7.528,33  

2.4.3  Esquadrias de vidro temperado  
2.4.3.1  Portas de vidro temperado inclusive ferragens  
2.4.3.1.1  Porta de vidro temperado 10 

mm, 02 folhas de correr PV02 
inclusive ferragens  

5,00  m²  503,95  629,93  2.519,74  3.149,67  

2.4.3.1.2  Porta de vidro temperado 10 
mm, 02 folhas de abrir com 
bandeiras fixas inclusive 
estrutura com perfis em 
alumínio PV03 inclusive 
ferragens  

4,50  m²  503,95  629,93  2.267,76  2.834,70  

2.4.4  Esquadrias de ferro  
2.4.4.1  Tela mosquiteira  22,20  m²  206,82  258,53  4.591,40  5.739,26  
2.4.4.2  Grades de proteção com 

moldura perfil metalon largura 
1" e espessura ½" inclusive 
nos domos  

19,20  m²  174,98  218,73  3.359,62  4.199,52  

Total do item 2.4  29.989,42  37.486,78  12,48  
2.5  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
2.5.1  Instalação de abrigo de alvenaria com entrada de energia incluindo, poste de 

concreto, quadros, relógio, barramentos, disjuntores, etc... completo conforme 
projeto padrão CPFL  

2.5.1.1  Carpinteiro  0,68  h  10,10  12,63  6,87  8,59  
2.5.1.2  Ajudante de carpinteiro  0,68  h  8,79  10,99  5,98  7,47  
2.5.1.3  Eletricista  17,00  h  11,79  14,74  200,43  250,54  
2.5.1.4  Ajudante de eletricista  15,00  h  9,10  11,38  136,50  170,63  
2.5.1.5  Ferreiro  0,331  h  10,59  13,24  3,51  4,38  
2.5.1.6  Ajudante de ferreiro  0,331  h  8,48  10,60  2,81  3,51  
2.5.1.7  Pedreiro  15,34  h  10,32  12,90  158,35  197,94  
2.5.1.8  Pintor  2,86  h  10,46  13,07  29,90  37,38  
2.5.1.9  Ajudante de pintor  0,50  h  8,48  10,60  4,24  5,30  
2.5.1.10  Servente  22,80  h  8,46  10,57  192,85  241,06  
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 2.5.1.11  Areia  0,62  m³  79,20  99,00  49,10  61,38  
2.5.1.12  Cal hidratada  33,04  kg  0,34  0,43  11,23  14,04  
2.5.1.13  Cimento  150,20  kg  0,37  0,46  55,57  69,47  
2.5.1.14  Pedra britada n.° 2  0,1572  m³  61,07  76,34  9,60  12,00  
2.5.1.15  Sarrafo pinho aparelhado  1,2414  m  4,56  5,70  5,66  7,08  
2.5.1.16  Tábuas de pinho de 1"X12" de 

3A.  
0,496  m²  17,18  21,48  8,52  10,65  

2.5.1.17  Aço CA60  3,83  kg  2,65  3,31  10,15  12,69  
2.5.1.18  Tijolo maciço comum  440,00  un  0,22  0,28  96,80  121,00  
2.5.1.19  Prego  0,12  kg  4,57  5,71  0,55  0,69  
2.5.1.20  Arame recozido n.° 18  0,076  kg  4,63  5,79  0,35  0,44  
2.5.1.21  Grafite  0,652  l  12,92  16,15  8,42  10,53  
2.5.1.22  Cal para pintura  4,35  kg  0,70  0,88  3,05  3,81  
2.5.1.23  Lixa para ferro  2,50  un  1,43  1,79  3,58  4,47  
2.5.1.24  Óleo de linhaça  0,70  l  6,51  8,14  4,56  5,70  
2.5.1.25  Zarcão  0,39  l  16,09  20,11  6,28  7,84  
2.5.1.26  Poste de concreto duplo T 

300daN 7,50m  
1,00  un  341,16  426,45  341,16  426,45  

2.5.1.27  Isolador roldana baixa tensão  1,00  un  2,25  2,81  2,25  2,81  
2.5.1.28  Caixa tipo “T” 60X90X25cm 

Eletropaulo  
1,00  un  234,14  292,68  234,14  292,68  

2.5.1.29  Caixa tipo “L” 60X90X25CM 
Eletropaulo  

1,00  un  277,84  347,30  277,84  347,30  

2.5.1.30  Molde classe R para conexão 
exotérmica  

0,02  un  90,63  113,29  1,81  2,27  

2.5.1.31  Alicate p/ molde classe R 
(Conexão exotérmica)  

0,002  un  253,73  317,16  0,51  0,63  

2.5.1.32  Cartucho p/ conexão exoterm. 
cabo/haste p/ cabo 50mm²  

1,00  un  17,44  21,80  17,44  21,80  

2.5.1.33  Haste Cooperweld 19mm 
(3/4)x3m  

1,00  un  70,23  87,79  70,23  87,79  

2.5.1.34  Cinta aço zincado p/ poste de 
concreto tubular 250mm  

2,00  un  18,04  22,55  36,08  45,10  

2.5.1.35  Armação secundária 1 estribo  1,00  un  7,94  9,93  7,94  9,93  
2.004,26  2.505,32  0,83  
2.5.2  Conjunto 3 cabos para entrada de energia – Seção 95mm² com eletrodutos  
2.5.2.1  Eletricista  5,00  h  11,79  14,74  58,95  73,69  
2.5.2.2  Ajudante de eletricista  5,00  h  9,10  11,38  45,50  56,88  
2.5.2.3  Curva aço galv. quente 32mm 

(1 1/4") X 90-Cachimbo  
1,00  un  8,62  10,78  8,62  10,78  

2.5.2.4  Curva aço galv. quente 51 mm 
(2") X 90 graus  

1,00  un  16,63  20,79  16,63  20,79  

2.5.2.5  Curva aço galv. Quente 51 mm 
(2") X 180 graus  

1,00  un  28,66  35,83  28,66  35,83  

2.5.2.6  Luva de aço galvanizado a 
quente (NBR 5624) 32mm (1 
1/4”)  

2,00  un  1,62  2,03  3,24  4,05  

2.5.2.7  Luva de aço galvanizado a 
quente (NBR 5624) 51mm (2")  

2,00  un  3,26  4,08  6,52  8,15  

2.5.2.8  Eletroduto aço galvanizado a 
quente (NBR-5624) 32mm (1 
¼")  

25,00  m  15,40  19,25  385,00  481,25  

2.5.2.9  Eletroduto aço galvanizado a 
quente (NBR-5624) 50mm 
(2")  

25,00  m  24,66  30,83  616,50  770,63  

2.5.2.10  Cabo de 95mm² (Isolação PVC 
antichama 750V)  

75,00  m  33,64  42,05  2.523,00  3.153,75  

2.5.2.11  Cabo de cobre nu 50mm²  25,00  m  20,93  26,16  523,25  654,06  
2.5.2.12  DPS – Dispositivo de proteção 

contra surtos 40 kA  
1,00  un  89,19  111,49  89,19  111,49  

2.5.2.13  Bucha e arruela em zamak 
32mm (1 ¼")  

1,00  un  0,86  1,08  0,86  1,08  

2.5.2.14  Bucha e arruela em zamak 
51mm (2")  

1,00  un  1,54  1,93  1,54  1,93  

2.5.2.15  Barramento cobre 25x4mm 
para 200A – 3/4"X1/8"  

0,20  m  17,07  21,34  3,41  4,27  

4.310,87  5.388,59  1,79  
2.5.3  Conjunto 3 cabos para ligação entre quadros disjuntores – Seção 35mm² com 

eletrodutos  
2.5.3.1  Eletricista  5,00  h  11,79  14,74  58,95  73,69  
2.5.3.2  Ajudante eletricista  5,00  h  9,10  11,38  45,50  56,88  
2.5.3.3  Curva aço galv quente 19 mm 

(3/4") x 90 graus  
1,00  un  2,71  3,39  2,71  3,39  

2.5.3.4  Curva aço galv quente 32 mm 
(1 1/4") x 90 graus  

1,00  un  7,29  9,11  7,29  9,11  

2.5.3.5  Curva aço galv quente 32 mm 
(1 1/4") x 180 graus  

1,00  un  11,45  14,31  11,45  14,31  

2.5.3.6  Luva aço galv quente (nbr 
5624) 19 mm (¾")  

2,00  un  0,85  1,06  1,70  2,13  

2.5.3.7  Luva aço galv quente (nbr 
5624) 32 mm (1 ¼")  

2,00  un  1,62  2,03  3,24  4,05  

2.5.3.8  Eletroduto aço galv quente 
(nbr-5624) 20 mm (¾")  

4,00  m  9,51  11,89  38,04  47,55  

2.5.3.9  Eletroduto aço galv quente 
(nbr-5624) 32 mm (1 ¼")  

18,00  m  15,40  19,25  277,20  346,50  

2.5.3.10  Cabo de 35 mm2 (isol pvc 
antichama 750v)  

66,00  m  12,19  15,24  804,54  1.005,68  

2.5.3.11  Cabo de cobre nu de 25 mm2  4,00  m  11,06  13,83  44,24  55,30  
2.5.3.12  DPS - dispositivo de prot. 1,00  un  89,19  111,49  89,19  111,49  
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 contra surtos 40 ka  
2.5.3.13  Bucha e arruela em zamak 19 

mm (¾")  
1,00  un  0,36  0,45  0,36  0,45  

2.5.3.14  Bucha e arruela em zamak 32 
mm (1 ¼")  

1,00  un  0,86  1,08  0,86  1,08  

2.5.3.15  Barramento cobre 20x4mm 
p/150a – 1/2"x1/8"  

0,20  m  12,45  15,56  2,49  3,11  

1.387,76  1.734,70  0,58  
2.5.4  Fornecimento e instalação da rede elétrica: Chaves, disjuntores, cabos, fios, 

eletrodutos, caixas, tomadas, interruptores, quadros de distribuição com 
disjuntores, alarmes, telefones, rede para computadores, interfone, relés 
fotocélula, chuveiros e demais equipamentos, conforme as demais descrições 
das Especificações e Normas Técnicas e projetos a serem elaborados  

2.5.4.1  Luminária de sobrepor com 
lâmpada fluorescente 2x32 W  

60  un  39,42  49,28  2.365,20  2.956,50  

2.5.4.2  Luminária de sobrepor com 
lâmpada fluorescente 4x32 W  

04  un  56,10  70,13  224,40  280,50  

2.5.4.3  Ventilador de parede 
Ø60cm/150W com interruptor 
próprio na parede  

17  un  220,00  275,00  3.740,00  4.675,00  

2.5.4.4  Exaustor com grelha e tela 
milimétrica ligado ao sistema 
de iluminação - Incluso 
instalação e tubulações  

06  un  410,44  513,05  2.462,64  3.078,30  

2.5.5  Quadros de distribuição universal com barramentos para disjuntores  
2.5.5.1  QDG - Quadro trifásico de 

distribuição para até 48 
disjuntores, com chave geral, 
barramento trifásico de fases 
de 100A para disjuntor, barra 
de neutro e terra, placa de 
regulagem de disjuntores, 
contra-porta e porta com 
fechadura e anilhas de 
identificação. Instalação de 
embutir.  

01  un  520,61  650,76  520,61  650,76  

2.5.5.1.1  Disjuntor termomagnético 
tripolares 100A  

01  un  58,71  73,39  58,71  73,39  

2.5.5.1.2  Disjuntor termomagnético 
bipolares 50A  

02  un  39,38  49,23  78,76  98,45  

2.5.5.1.3  Disjuntor termomagnético 
monopolares 25A  

02  un  10,37  12,96  20,74  25,93  

2.5.5.1.4  Disjuntor termomagnético 
monopolares 16A  

02  un  10,37  12,96  20,74  25,93  

2.5.5.1.5  Disjuntor termomagnético 
monopolares 10A  

02  un  10,37  12,96  20,74  25,93  

2.5.5.2  QD1 - Quadro trifásico de 
distribuição para até 24 
disjuntores, com chave geral, 
barramento trifásico de fases 
de 60A para disjuntor, barra de 
neutro e terra, placa de 
regulagem de disjuntores, 
contra-porta e porta com 
fechadura e anilhas de 
identificação. Instalação de 
embutir.  

01  un  282,55  353,19  282,55  353,19  

2.5.5.2.1  Disjuntor termomagnético 
bipolares 50A  

01  un  39,38  49,23  39,38  49,23  

2.5.5.2.2  Disjuntor termomagnético 
bipolares 35A  

02  un  39,38  49,23  78,76  98,45  

2.5.5.2.3  Disjuntor termomagnético 
monopolares 25A  

04  un  10,37  12,96  41,48  51,85  

2.5.5.2.4  Disjuntor termomagnético 
monopolares 16A  

04  un  10,37  12,96  41,48  51,85  

2.5.5.2.5  Disjuntor termomagnético 
monopolares 10A  

02  un  10,37  12,96  20,74  25,93  

2.5.5.3  QD2 - Quadro trifásico de 
distribuição para até 24 
disjuntores, com chave geral, 
barramento trifásico de fases 
de 60A para disjuntor, barra de 
neutro e terra, placa de 
regulagem de disjuntores, 
contra-porta e porta com 
fechadura e anilhas de 
identificação. Instalação de 
embutir.  

01  un  282,55  353,19  282,55  353,19  

2.5.5.3.1  Disjuntor termomagnético 
bipolares 50A  

01  un  39,38  49,23  39,38  49,23  

2.5.5.3.2  Disjuntor termomagnético 
bipolares 32A  

02  un  39,38  49,23  78,76  98,45  

2.5.5.3.3  Disjuntor termomagnético 
monopolares 25A  

04  un  10,37  12,96  41,48  51,85  

2.5.5.3.4  Disjuntor termomagnético 
monopolares 16A  

04  un  10,37  12,96  41,48  51,85  

2.5.5.3.5  Disjuntor termomagnético 
monopolares 10A  

01  un  10,37  12,96  10,37  12,96  

2.5.6  Condutores: Cabos de cobre isolado para 750 V flexível  
2.5.6.1  Cabo de cobre flexível, 71,00  m  8,21  10,26  582,91  728,64  
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 isolação, #25.0 mm²  
2.5.6.2  Cabo de cobre flexível, 

isolação, #16.0 mm²  
83,00  m  5,06  6,33  419,98  524,98  

2.5.6.3  Cabo de cobre flexível, 
isolação, #10.0 mm²  

26,00  m  3,53  4,41  91,78  114,73  

2.5.6.4  Cabo de cobre flexível, 
isolação, #6.0 mm²  

415,00  m  1,91  2,39  792,65  990,81  

2.5.6.5  Cabo de cobre flexível, 
isolação, #4.0 mm²  

521,00  m  1,40  1,75  729,40  911,75  

2.5.6.6  Cabo de cobre flexível, 
isolação, #2.5 mm²  

2.285,00  m  2,00  2,50  4.570,00  5.712,50  

2.5.7  Eletroduto de polietileno (tipo mangueira lisa) com 3 mm de espessura de 
parede  

2.5.7.1  Eletroduto tipo mangueira 
corrugada de PVC de 3/4"  

805,00  m  4,11  5,14  3.308,55  4.135,69  

2.5.7.2  Eletroduto tipo mangueira de 
PVC de Ø1"  

60,00  m  5,33  6,66  319,80  399,75  

2.5.8  Tomadas e interruptores  
2.5.8.1  Tomada universal de força 

2P+T (4" x 2") 127/220V  
125  un  13,96  17,45  1.745,00  2.181,25  

2.5.8.2  Tomada RJ 45 - Rede de 
lógica  

17  un  29,17  36,46  495,89  619,86  

2.5.8.3  Tomada para telefone RJ11, 
padrão Telebrás para 4" x 2"  

18  un  14,44  18,05  259,92  324,90  

2.5.8.4  Tomada 4" x 2" para antena 
TV  

02  un  13,84  17,30  27,68  34,60  

2.5.8.5  Conjunto 01 interruptor e 01 
tomada de até 20A/250V para 
aparelhos de ar condicionado  

11  un  16,24  20,30  178,64  223,30  

2.5.8.6  Conjunto 01 tomada 2P+T 
com disjuntor bipolar de 100A 
para Auto Clave  

01  un  85,88  107,35  85,88  107,35  

2.5.8.7  Interruptor com uma tecla  26  un  10,56  13,20  274,56  343,20  
2.5.8.8  Interruptor com duas teclas  01  un  13,24  16,55  13,24  16,55  
2.5.8.9  Interruptor com três teclas  02  un  19,14  23,93  38,28  47,85  
2.5.9  Cabo para rede de informática  
2.5.9.1  Cabo para rede inclusive 

conexões  
70,00  m  3,38  4,23  236,60  295,75  

2.5.10  Caixas de derivação para luminárias, interruptores e tomadas  
2.5.10.1  Caixa oitavada de 2" altura  64  un  9,92  12,40  634,88  793,60  
2.5.10.2  Caixa sextavada para arandela 

3" x 3"  
08  un  7,25  9,06  58,00  72,50  

2.5.10.3  Caixa de passagem 4" x 2"  191  un  7,03  8,79  1.342,73  1.678,41  
2.5.10.4  Caixa de passagem 4" x 4"  04  un  8,69  10,86  34,76  43,45  
2.5.11  Sistema de alarmes  
2.5.11.1  Central de alarme 

microprocessada  
01  cj  1.452,21  1.815,26  1.452,21  1.815,26  

2.5.11.2  Conduite Ø 3/4"  50,00  m  4,10  5,13  205,00  256,25  
2.5.12  Porteiro eletrônico  
2.5.12.1  Porteiro eletrônico com um 

interfone  
01  cj  129,31  161,64  129,31  161,64  

Total do item 2.5.4 a 2.5.11  28.538,60  35.673,25  11,88  
Total do item 2.5  36.241,49  45.301,86  
2.6  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
2.6.1  Fornecimento e instalação da parte hidráulica (água fria e esgoto), rede de tubos 

em PVC e conexões, registros, válvulas, caixas sifonadas de Ø 6", caixas de gordura, 
caixas de conexão/ inspeção para esgotos com tampa de concreto, hidrômetro 
completo de acordo com o DAE, rede de esgoto, rede de água fria, equipamentos, 
peças e acessórios, etc... inclusive rasgos, embutimentos em alvenaria, abertura de 
valas e reaterro compactado conforme as especificações e Normas Técnicas e 
projetos a serem elaborados  

2.6.2  Louças  
2.6.2.1  Bacia sanitária adulto com 

acessórios completo  
08  un  143,39  179,24  1.147,12  1.433,90  

2.6.2.2  Vaso sanitário completo com 
acessórios para P.P.N.E.  

01  un  684,36  855,45  684,36  855,45  

2.6.2.3  Lavatório médio com coluna 
suspensa inclusive acessórios 
completo  

21  un  302,91  378,64  6.361,11  7.951,39  

2.6.2.4  Lavatório médio para 
deficientes com acessórios 
completo  

01  un  976,46  1.220,58  976,46  1.220,58  

2.6.2.5  Cuba de louça redondo Ø31cm  01  un  56,71  70,89  56,71  70,89  
2.6.2.6  Mictório individual inclusive 

acessórios  
01  un  177,86  222,33  177,86  222,33  

2.6.3  Metais  
2.6.3.1  Torneira metálica de primeira 

linha de qualidade para 
lavatórios  

14  un  28,79  35,99  403,06  503,83  

2.6.3.2  Torneira metálica tipo “um 
toque” de primeira linha de 
qualidade para lavatórios  

07  un  167,01  208,76  1.169,07  1.461,34  

2.6.3.3  Torneira metálica com 
alavanca de primeira linha de 
qualidade para tampos  

05  un  346,87  433,59  1.734,35  2.167,94  

2.6.3.4  Torneira metálica cromada 
para tanque (área de serviço e 
limpeza)  

19  un  27,35  34,19  519,65  649,56  

2.6.3.5  Torneira metálica cromada 01  un  145,30  181,63  145,30  181,63  
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 tipo bica móvel, com bico 
arejador para pias  

2.6.3.6  Filtro de pressão, 9", corpo de 
plástico PVC / ABS, elemento 
filtrante de carvão ativado com 
torneira  

03  un  217,28  271,60  651,84  814,80  

2.6.3.7  Duchinha higiênica flexível 
com gatilho  

10  un  52,27  65,34  522,70  653,38  

2.6.3.8  Expurgo de aço inoxidável 
com dimensões 500 x 500 x 
310 mm inclusive válvula  

01  un  754,29  942,86  754,29  942,86  

2.6.3.9  Sifão para expurgo em aço 
inox chapa 1.5mm #16 Altura 
450mm x Largura 120mm x 
Comprimento 300mm.  

01  un  526,55  658,19  526,55  658,19  

2.6.3.10  Aquecedor elétrico, de 
passagem, com três (3) 
temperaturas, com regulagem 
de temperatura (de 2400 a 
6500W/220)  

01  un  300,00  375,00  300,00  375,00  

2.6.3.11  Barra de apoio para bacia 
sanitária de deficientes comp.: 
90 cm  

04  un  160,03  200,04  640,12  800,15  

2.6.4  Rede de esgoto e conexões inclusive abertura de valas e reaterro  
2.6.4.1  Tubulação PVC Ø 100 mm e 

conexões completa  
47,00  m  32,64  40,80  1.534,08  1.917,60  

2.6.4.2  Tubulação PVC Ø 75 mm e 
conexões completa  

10,00  m  30,64  38,30  306,40  383,00  

2.6.4.3  Tubulação PVC Ø 50 mm e 
conexões completa  

49,00  m  22,40  28,00  1.097,60  1.372,00  

2.6.4.4  Tubulação PVC Ø 40 mm e 
conexões completa  

17,00  m  16,62  20,78  282,54  353,18  

2.6.4.5  Caixa sifonada (ralo)  22  un  23,34  29,18  513,48  641,85  
2.6.4.6  Caixa de inspeção  02  un  98,16  122,70  196,32  245,40  
2.6.5  Rede de água fria e conexões inclusive abertura de valas e reaterro  
2.6.5.1  Tubulação PVC Ø 75 mm e 

conexões completa  
10,00  m  56,84  71,05  568,40  710,50  

2.6.5.2  Tubulação PVC Ø 60 mm e 
conexões completa  

24,00  m  45,14  56,43  1.083,36  1.354,20  

2.6.5.3  Tubulação PVC Ø 50 mm e 
conexões completa  

27,00  m  37,16  46,45  1.003,32  1.254,15  

2.6.5.4  Tubulação PVC Ø 40 mm e 
conexões completa  

14,00  m  32,41  40,51  453,74  567,18  

2.6.5.5  Tubulação PVC Ø 32 mm e 
conexões completa  

52,00  m  27,36  34,20  1.422,72  1.778,40  

2.6.5.6  Tubulação PVC Ø 25 mm e 
conexões completa  

135,00  m  21,95  27,44  2.963,25  3.704,06  

2.6.5.7  Registro de gaveta Ø 75 mm  01  un  217,01  271,26  217,01  271,26  
2.6.5.8  Registro de gaveta Ø 65 mm  01  un  167,01  208,76  167,01  208,76  
2.6.5.9  Registro de gaveta Ø 50 mm  02  un  80,61  100,76  161,22  201,53  
2.6.5.10  Registro de gaveta Ø 40 mm  02  un  59,45  74,31  118,90  148,63  
2.6.5.11  Registro de gaveta Ø 25 mm  20  un  54,13  67,66  1.082,60  1.353,25  
2.6.5.12  Registro de pressão Ø25 mm  03  un  59,50  74,38  178,50  223,13  
Total do item 2.6  30.121,00  37.651,25  12,54  
2.7  PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS  
2.7.1  Conforme as Especificações e Normas Técnicas e projeto a ser elaborado  
2.7.1.1  Relocação de extintores 

inclusive suporte e fixação  
02  un  10,59  13,24  21,18  26,48  

2.7.1.2  Luminária fluorescente para 
emergência  

05  un  122,26  152,83  611,30  764,13  

2.7.1.3  Placas indicativas (extintores + 
saídas)  

02  un  51,28  64,11  102,57  128,21  

Total do item 2.7  735,05  918,81  0,31  
2.8  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS (PÁRA-

RAIO)  
2.8.1  Conforme as especificações e Normas Técnicas e projeto a ser elaborado  
2.8.1.1  Terminal aéreo/captor h= 60 

cm Ø 3/8"  
34  un  10,02  12,53  338,41  423,01  

2.8.1.2  Haste de aterramento tipo 
copperweld Ø 5/8" x 3,00 m 
com conector  

15  un  64,67  80,84  964,26  1.205,32  

2.8.1.3  Condutor de aterramento de 
cobre nú # 50 mm², inclusive 
isoladores  

121,00  m  13,99  17,49  1.692,79  2.115,99  

2.8.1.4  Condutor captor fita de 
alumínio # 7/8" x 1/8"  

241,00  m  14,60  18,25  3.518,60  4.398,25  

2.8.1.5  Descida com fitas de alumínio 
#7/8" x 1/8" inclusive conector 
cabo/haste 27 mm, caixa/conector 
para medição, eletroduto PVC Ø1", 
abraçadeira de metal Ø1" com 
buchas e parafusos  

12  un  

2.8.1.5.1  Haste de aterramento tipo 
copperweld Ø 5/8" x 3,00 m 
com conector  

12  un  64,67  80,84  786,29  982,86  

2.8.1.5.2  Descida com fitas de alumínio 
#7/8" x 1/8"  

57,00  m  14,60  18,25  832,20  1.040,25  

2.8.1.5.3  Caixa/ conector para medição  12  un  13,63  17,04  165,72  207,15  
2.8.1.5.4  Eletroduto rígido PVC Ø1"  12  barra  27,21  34,01  330,83  413,54  
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 2.8.1.5.5  Eletroduto flexível PVC Ø1"  36,00  m  5,33  6,66  191,88  239,85  
2.8.1.5.6  Suporte para fixação de fita de 

alumínio 7/8" x 1/8" e/ ou cabo 
de cobre nú, com base 
ondulada  

49  un  7,24  9,05  352,11  440,14  

Total do item 2.8  9.173,09  11.466,37  3,82  
2.9  REVESTIMENTOS  
2.9.1  Chapisco e emboço/argamassa 

única  
719,00  m²  16,44  20,55  11.820,36  14.775,45  

2.9.2  Azulejos 20 x 20 cm  341,46  m²  24,36  30,45  8.317,97  10.397,46  
2.9.3  Fiada com pastilha cerâmica 

10 x 10 cm, PEI>=3, EXTRA, 
Classe “A”, de primeira linha 
de qualidade  

108,40  m  22,64  28,30  2.454,18  3.067,72  

2.9.4  Pastilha cerâmica 10 x 10 cm, 
PEI>= 3, EXTRA, classe "A", 
de primeira linha de qualidade  

99,00  m²  89,39  111,74  8.849,61  11.062,01  

2.9.5  Cantoneiras em alumínio para 
revestimento dos cantos em 
azulejos  

11,00  m  14,93  18,66  164,23  205,29  

2.9.6  Peitoris de ardósia  9,55  m  9,00  11,25  85,95  107,44  
Total do item 2.9  31.692,29  39.615,36  13,19  
2.10  PISOS  
2.10.1  Contrapiso de concreto 

simples com 5 cm de espessura  
129,00  m²  22,22  27,78  2.866,38  3.582,98  

2.10.2  Piso Cerâmico 30 x 30 cm, 
PEI=5, Classe “A”, cor cinza 
claro  

14,00  m²  59,77  74,71  836,78  1.045,98  

2.10.3  Rodapé Cerâmico  15,00  m  8,59  10,74  128,85  161,06  
2.10.4  Piso Cerâmico anti derrapante 

30 x 30 cm, PEI=5, Classe 
“A”, cor cinza claro  

18,92  m²  69,77  87,21  1.320,05  1.650,06  

2.10.5  Piso granilite com aplicação de 
resina acrílica  

143,22  m²  62,69  78,36  8.978,46  11.223,08  

2.10.6  Rodapé em granilite com 
aplicação de resina acrílica  

185,70  m  14,17  17,71  2.631,37  3.289,21  

2.10.7  Soleiras de granito cinza 
levigado com 15 cm de largura 
na cor branco itaúnas  

7,00  m  50,18  62,73  351,26  439,08  

2.10.8  Limpeza de piso granilite 
existente a ser conservado 
inclusive rodapés  

122,97  m²  7,44  9,30  914,90  1.143,62  

2.10.9  Tratamento com aplicação de 
resina acrílica nos pisos de 
granilite existente inclusive 
rodapés  

122,97  m²  16,24  20,30  1.997,03  2.496,29  

Total do item 2.10  20.025,08  25.031,35  8,34  
2.11  VIDROS  
2.11.1  Vidros comuns lisos 3 mm  14,68  m²  50,34  62,93  738,99  923,74  
Total do item 2.11  738,99  923,74  0,31  
2.12  PINTURA  
2.12.1  Barrado com esmalte sintético 

sobre massa corrida  
322,00  m²  8,75  10,94  2.817,50  3.521,88  

2.12.2  Pintura com tinta látex acrílica 
lavável sobre massa corrida 
(Parte interna)  

315,00  m²  10,73  13,41  3.379,95  4.224,94  

2.12.3  Pintura com tinta látex acrílica 
lavável sobre fundo selador 
(Parte externa)  

157,00  m²  6,87  8,59  1.078,59  1.348,24  

2.12.4  Tinta látex PVA comum 
(forros)  

318,00  m²  3,53  4,41  1.122,54  1.403,18  

2.12.5  Verniz acabamento acetinado 
nas esquadrias de madeira 
(portas dos ambientes e 
armários)  

153,00  m²  10,51  13,14  1.608,03  2.010,04  

2.12.6  Esmalte sintético nas 
esquadrias de ferro  

206,00  m²  20,70  25,88  4.264,20  5.330,25  

Total do item 2.12  14.270,81  17.838,51  5,94  
2.13  SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
2.13.1  Pedras em granito  
2.13.1.1  Prateleira de granito com 25 

cm de largura inclusive mãos 
francesas  

8,90  m  74,38  92,97  661,94  827,42  

2.13.1.2  Bancada de granito com 35 cm 
de largura  

3,85  m  104,13  130,16  400,88  501,10  

2.13.1.3  Bancada de granito com 50 cm 
de largura inclusive 
acabamento e frontão 
(Trocador)  

1,50  m  185,94  232,42  278,91  348,63  

2.13.1.4  Bancada de granito com 60 cm 
de largura  

3,80  m  178,50  223,13  678,30  847,88  

2.13.1.5  Prateleira de granito com 50 
cm de largura (Trocador)  

1,50  m  148,75  185,94  223,13  278,91  

2.13.1.6  Tampos em granito com cubas  
2.13.1.6.1  Tampo em granito com 

dimensões 1,80 x 1,80 x 1,00 
m com abertura para cuba 
(Odonto)  

1,80  m²  297,50  371,88  535,50  669,38  

2.13.1.6.2  Tampo em granito com 
dimensões 1,20 x 0,60 m 

02  un  214,20  267,75  428,40  535,50  3.207,05  4.008,81  
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 com abertura para cuba  
2.13.2  Tampos e cubas em inox inclusive acessórios  
2.13.2.1  Tampo de aço inoxidável 

dimensões 0,85 x 0,60 m 
com expurgadeira de aço 
inoxidável dimensões 40 
x 40 x 40 cm com 
acessórios completo 
(Curativo)  

01  un  1.491,38  1.864,23  1.491,38  1.864,23  

2.13.2.2  Tampo de aço inoxidável 
dimensões 1,10 x 0,60 m 
com expurgadeira de aço 
inoxidável dimensões 40 
x 40 x 40 cm com 
acessórios completo 
(Expurgo)  

01  un  1.910,50  2.388,12  1.910,50  2.388,12  

2.13.2.3  Tampo de aço inoxidável 
dimensões 2,00 x 0,60 m 
(Esterilização) 
(Ampliação)  

01  un  794,92  993,65  794,92  993,65  

2.13.2.4  Cuba em aço inoxidável 
com dimensões 560 x 330 
x 115 mm  

04  un  147,36  184,20  589,44  736,80  4.786,24  5.982,80  

2.13.3  Gabinetes e portas para armários  
2.13.3.1  Gabinetes embutidos com 

revestimento melamínico 
inclusive gavetas  

1,84  m²  893,53  1.116,91  1.644,10  2.055,12  1.644,10  2.055,12  

2.13.4  Abrigo para ar comprimido  
2.13.4.1  Regularização do fundo 

dos pisos internos com 
apiloamento de terra 
nova  

0,63  m³  29,67  37,09  18,69  23,37  

2.13.4.2  Lastro de pedra britada 
com 5 cm de espessura  

0,21  m³  84,15  105,19  17,67  22,09  

2.13.4.3  Lastro de concreto 
fck=20MPa com 10 cm 
de espessura  

0,42  m³  362,57  453,21  152,28  190,35  

2.13.4.4  Tela de aço soldada 
(2,13kg/m²)  

4,20  m²  11,05  13,81  46,41  58,01  

2.13.4.5  Formas comuns 
(Pilaretes e cintamento)  

6,48  m²  24,18  30,23  156,69  195,86  

2.13.4.6  Concreto fck=20MPa  0,32  m³  418,36  522,95  133,88  167,34  
2.13.4.7  Aço CA50 e CA60  36,80  kg  6,47  8,09  238,10  297,62  
2.13.4.8  Alvenaria de tijolos 

cerâmicos tipo baiano 1/2 
vez  

11,00  m²  31,24  39,05  343,64  429,55  

2.13.4.9  Laje pré moldada para 
forro inclusive capa de 
concreto  

4,20  m²  53,67  67,09  225,41  281,77  

2.13.4.10  Portão de ferro tubular 
com tela alambrado com 
dimensões 2,40 x 2,00 m 
duas folhas  

4,80  m²  515,83  644,79  2.475,98  3.094,98  

2.13.4.11  Chapisco e 
emboço/argamassa única  

26,20  m²  16,44  20,55  430,73  538,41  

2.13.4.12  Azulejos 20 x 20 cm  9,80  m²  24,36  30,45  238,73  298,41  
2.13.4.13  Piso cimentado  3,00  m²  5,62  7,02  16,85  21,07  
2.13.4.14  Pintura com tinta látex 

acrílica sobre fundo 
selador  

11,00  m²  13,74  17,18  151,14  188,93  

2.13.4.15  Pintura com tinta látex 
acrílica sobre fundo 
selador cor concreto  

4,20  m²  7,20  9,00  30,24  37,80  

2.13.4.16  Pintura com tinta esmalte 
sintético nas esquadrias 
metálicas  

12,00  m²  20,70  25,88  248,40  310,50  

2.13.4.17  Tubulação de aço 
galvanizado Ø20mm para 
ar comprimido inclusive 
conexões e pontos 
completa  

47,45  m  15,17  18,96  719,82  899,77  

2.13.4.18  Arandela meia lua de 
vidro fosco para 
lâmpadas 2x20W  

01  un  121,12  151,40  121,12  151,40  

2.13.4.19  Tomada universal de força 
2P+T (4" x 2") 127/220V  

01  un  13,96  17,45  13,96  17,45  5.779,73  7.224,67  

2.13.5  Redes de águas pluviais inclusive abertura de valas e reaterro  
2.13.5.1  Fornecimento e 

assentamento de tubulação 
Ø150mm em PVC rígido 
inclusive abertura de valas 
e reaterro  

27,00  m  48,53  60,66  1.310,31  1.637,89  1.310,31  1.637,89  

2.13.6  Pavimentação interna em geral  
2.13.6.1  Pavimentação de piso de 

concreto pré moldado 
intertravado carga leve 6 
cm de espessura  

17,30  m³  45,99  57,49  795,63  994,53  

2.13.6.2  Plantio de grama Batatais 
inclusive tratamento do 
solo  

370,75  m²  6,43  8,04  2.383,92  2.979,90  3.179,55  3.974,44  
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 2.13.7  Passeio público  
2.13.7.1  Calçada cimentada 

(reparos) (30%)  
310,40  m²  18,84  23,55  5.847,94  7.309,92  

2.13.7.2  Piso rampado de 
concreto desempenado 
com 5 cm de espessura  

36,00  m²  18,84  23,55  678,24  847,80  

2.13.7.3  Pintura com tinta acrílica 
própria para piso de 
concreto  

36,00  m²  7,21  9,01  259,56  324,45  6.785,74  8.482,17  

2.13.8  Bancos em concreto com 45 cm de largura inclusive pintura  
2.13.8.1  Banco de concreto a ser 

relocado com pintura  
6,00  m  48,19  60,24  289,15  361,44  289,15  361,44  

2.13.9  Conjunto de mastros para bandeiras - 3 unidades  
2.13.9.1  Base de concreto para 

mastros  
0,60  m³  242,53  303,16  145,52  181,90  

2.13.9.2  Fornecimento e instalação 
de mastros em tubos de 
ferro  

03  un  736,32  920,40  2.208,96  2.761,20  2.354,48  2.943,10  

2.13.10  Relocação do poste 
telefônico com pintura  

01  un  51,92  64,90  51,92  64,90  51,92  64,90  

Total do item 2.13  29.388,26  36.735,33  12,23  
2.14  Limpeza geral  309,12  m²  1,33  1,66  411,13  513,91  411,13  513,91  0,17  
PREÇO TOTAL (REFORMA DO PRÉDIO 
EXISTENTE)  

R$ 240.224,88 SEM BDI R$ 300.281,10 COM BDI 100,00 - Porc. Em % 

 
PREÇO TOTAL (AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DO PRÉDIO EXISTENTE)  
 

R$ 634.449,15 SEM BDI R$ 793.061,21 COM BDI 

Fonte(s):  
(1) SINAPI – data base janeiro/2011  
(2) Tabela de Custos CPOS – data base setembro/2010  
(3) Tabela de Custos FDE - data base janeiro/2011  
(4) Tabela de Custos Sintética - PINI - data base – janeiro/2011  

 

OBS.: Por determinação de Órgãos Controladores externos à CAIXA, 
o BDI deverá ser apresentado na forma da orientação da próxima folha 
de Edital. 
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 ANEXO VIII 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

 

Município de Bauru 

Órgão ou entidade: ______ 

Contrato nº _______ 

Objeto: ______ 

Contratante: Município de Bauru 

Contratada: 

Advogado(s): (*) 

 

    Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo 
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos 
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso, e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 

 

     Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os 
despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

    Local e data 

 

 

    _____________ 

    Contratante 

 

 

    _____________ 

    Contratada 

 

(*) Facultativo,. Indicar quando já constituído.  
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ANEXO IX 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 156/11 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
Local e data 

 

À ............... (indicação do órgão licitante) 

................... (indicação da Cidade e Estado) 

 
REF. Concorrência Pública N.º SMS 001/11  
 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita 
no CNPJ sob o n.º __________________, não possui sucursal , imóvel e nem presta serviço de 
tributação municipal na base territorial do Município de Bauru. 

 

 

 

...................., .... de ............. de 2012. 

 

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

Assinatura do representante legal 

 

 
  

 
 
 

OBS: DEVERÁ SER APRESENTADO SOMENTE POR EMPRESAS DE OUTRO MUNICÍPIO  
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ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

     A Firma/Empresa _____________________________________ , 
sediada na rua ____________________ , no ______ , __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, 
Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  

 

     __________, _____ de ______ de ______. 

 

    ________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO XI  

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO 
 
 

Nome  

Cargo  

RG nº    

Endereço Residencia l  ( * )   

Endereço Comerc ia l  (* )   

Telefone (xx)  0000-0000 

E-mai l   

 

*  Não deve ser  o endereço do Órgão/Poder.  Deve ser  o endereço onde poderá ser 
encont rado,  caso não esteja  mais  exercendo o mandato ou cargo.  

 

 
Responsável  pe lo atendimento a requis ições de documentos do TCESP 

 

Nome  

Cargo  

Endereço Comerc ia l  do 
Órgão/Setor  

 

Telefone e Fax  

E-mai l   

 

 Bauru, ____ de ______ de 2012. 

 RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura). 

 

 

 

 

 

 


