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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0045/2022 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Tomada de Preços 001/2022 

 

 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMAR A CAMARA MUNICIPAL DE CERRO 

CORÁ/RN” 
 
 
 
 
  

A V I S O 
 

Recomendamos aos licitantes a 
leitura atenta às 
condições/exigências expressas 
neste Edital e seus anexos 
objetivando uma perfeita 
participação no certame. 
Qualquer informação será 
prestada pela Comissão 
Permanente de Licitação – CPL 
da XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
através do correio eletrônico: 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
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A CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ, pessoa jurídica de Direito 

Público, com sede à Praça Tomaz Pereira, 11, Centro, Cerro Corá/RN CEP: 59.395-

000, CNPJ: 08.386.716/0001-80, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO (CPL), da Câmara Municipal, designada pela Portaria nº 001, de 03 de 

janeiro de 2022, torna público que realizará na sede da Câmara Municipal de Cerro 

Corá/RN, às 09h (horário local) do dia 22 (vinte e dois) de agosto de 2022, licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022, do tipo MENOR PREÇO, sob o 

regime de Empreitada por Preço Global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMAR 

A CAMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN”, conforme projetos, planilhas, 

memoriais e cronograma (anexos ao edital). Todos os critérios e condições do 

Certame constam neste Edital e em seus anexos, que se encontram afixados no 

quadro de avisos da Câmara Municipal de Cerro Corá, à disposição dos interessados, 

das 07h00min às 13h00min e podem ainda ser solicitado por e-mail: 

camaracerrocora@gmail.com, para as informações necessárias. 

 Tudo em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e alterações posteriores, Leis Complementares nº. 123/2006 e 147/2014, e demais 

condições constantes no presente Edital, disponível aos interessados no Setor de 

Licitação, no prédio desta, situado no endereço acima citado, a partir da publicação 

deste, das 07:00 às 13:00 horas, de 2ª a 6ª, bem como também por meio do correio 

eletrônico camaracerrocora@gmail.com. 

 
01 – OBJETO 

 
1.1 – Constitui o objeto da presente licitação para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMAR A 

CAMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN. 

 

02 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO 
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2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e 

seus Anexos. 

2.1.1. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sede da 

CAMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ no endereço Praça Tomaz Pereira, 11, Centro, 

Cerro Corá/RN CEP: 59.395-000, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-

feira (exceto feriados), gratuitamente através de e-mail ou disponibilizado em pen-drive do 

solicitante, mediante preenchimento de protocolo de retirada do edital.  

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

2.2.1. Com falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretada; 

2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;  

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 

2.2.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 

8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

2.2.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

2.2.6. Que estejam reunidas em consórcio; 

2.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

nº 8.666, de 1993 e/ou empresa que possuir no seu quadro Societário Agente Político do 

Município de Cerro Corá/RN; 

2.2.10. Servidor ou dirigente deste (a) órgão ou entidade, ou responsável pela licitação;  

2.2.11. Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 

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

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

2.2.12. Cooperativas; 

2.2.13. Que possuam sócios, representantes, procuradores, responsáveis técnicos, parentes 

até terceiro grau, vinculados a outro concorrente na mesma licitação 
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2.2.14. Que possuam sócios ou responsáveis técnicos sob as vedações previstas na Súmula 

Vinculante nº 13, de 21/08/2008, do Supremo Tribunal Federal; 

2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante. 

 
03 – INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 
3.1 – O licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CAMARA 

MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias; 

 

3.1.1 – Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior 

à indicada nas Especificações Técnicas, Projeto Básico e Memorial Descritivo, partes 

integrantes do presente Edital; 

 

3.2 – Os licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, 

informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar 

a execução da obra/serviços, seus custos e prazo de execução; 

 

3.3 – Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação do presente Edital 

e seus anexos, serão dirimidos pelo Setor de Licitação, no prédio desta Câmara Municipal, 

no endereço Praça Tomaz Pereira, 11, Centro, Cerro Corá/RN CEP: 59.395-000, no 

horário das 08:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), e-mail: 

camaracerrocora@gmail.com, que deverão ser solicitadas por escrito até 05 (cinco) dias úteis 

anteriores a data prevista para recebimento e abertura das propostas. As consultas 

formuladas fora deste prazo não serão consideradas; 

 
3.4 – Analisando as consultas, A Câmara Municipal de C e r r o  C o r á / R N  deverá 

esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes no Edital e seus 

anexos, comunicando sua decisão também por escrito aos demais licitantes; 

 

3.5 – A apresentação da proposta tornará evidente que o licitante examinou minuciosamente 

toda a documentação deste Edital e seus anexos e que considerou correta. Evidenciará 

também que o licitante obteve da Câmara Municipal de C e r r o  C o r á / R N , 
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satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando 

suficiente para a elaboração da Proposta, logo, implicando a aceitação plena de suas 

condições; 

 

3.6 – A participação nesta licitação implica a aceitação integral do presente Edital, bem como 

a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis; 

 
3.7 – Poderão os licitantes, através de seus técnicos, visitarem o local das obras/serviços e 

suas circunvizinhanças para se inteirarem dos serviços a serem executados, avaliando os 

problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentadas, sob sua exclusiva 

responsabilidade, de modo a obter todas as informações necessárias na elaboração da 

Proposta e execução do futuro contrato. 

 

3.8 – A visita deverá ser agendada pelo(s) proprietário(s) ou preposto(as) devidamente 

autorizado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes da data a ser 

marcada para visita, diretamente junto ao Setor de licitação, formalmente através de oficio, 

devendo fornecer os seguintes documentos: cópia autenticada do contrato social em vigor ou 

requerimento de empresário, cópia autenticada do documento de identificação do proprietário 

ou sócio administrador da licitante e cópia do recibo de retirada do edital, a visita poderá ser 

realizada até 72 (setenta e duas) horas anterior à data prevista para abertura do certame e 

deverá ser feita preferencialmente pelo responsável técnico (engenheiro responsável). 

 

4 – PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO NA SESSÃO 
 

4.1 – No dia, horário e local, definidos no preâmbulo deste Edital, os licitantes, através de 

seus prepostos, quando for o caso, deverão comparecer e proceder da seguinte forma, 

respeitando todas as normas estabelecidas pela OPAS e da OMS no que diz respeito ao 

enfrentamento e cuidados referente a COVID-19: 

a) Se identificar, apresentando cópia autenticada do RG e CPF; 

b) Apresentar documento hábil para representação do licitante se for o caso, observando o 

seguinte: 

1) Ocorrendo casos em que o representante figura como sócio da empresa, o nome do 

representante deverá constar no Contrato Social da empresa, com poderes para 

representação da mesma, e cópia autenticada do Contrato Social deverá ser apresentado 
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neste ato, independentemente da cópia que deverá estar anexa aos demais documentos de 

Habilitação; 

2) Ocorrendo casos em que o representante da empresa figura como sócio da mesma, porém, 

sem poderes para representação da empresa, deverá apresentar procuração com poderes para 

representação, específica para esta licitação, assinada pelo sócio da empresa que detenha poderes 

de representação; 

3) Ocorrendo casos em que o representante não figura como sócio da empresa, deverá 

apresentar procuração com poderes para tal representação, específica para esta licitação, 

assinada pelo sócio da empresa que detenha poderes de representação; 

4) Cópia autenticada do Contrato Social da empresa deverá estar acompanhando a 

Procuração, se for o caso, comprovando que o outorgante tem poderes para outorga de 

representação, independentemente da cópia do Contrato Social que deverá estar também 

junto com a documentação de Habilitação; 

5) Entregar os envelopes 01 e 02 contendo, respectivamente, a Documentação de Habilitação 

e a Proposta de Preços; 

 

4.2 – Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante que, devidamente 

munido da documentação hábil para representação, conforme subitem 4.1 acima será o 

único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os 

efeitos, por sua representada. 

 

5 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
 

5.1 – Os licitantes deverão fazer entrega até, o dia, hora e local mencionados no preâmbulo 

deste Edital, de 02 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo a Identificação da 

Licitante, com Razão Social e CNPJ: Invólucro nº. 01 – Documentação de Habilitação, 

Invólucro nº. 02 – Proposta Financeira. 

 

5.1.1 – Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas 

pela CAMARA MUNICIPAL DE CERRO CORA/RN, no endereço indicado no preâmbulo deste 

Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura da documentação e 

propostas, não será admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail), ou 

ainda sua entrega em outro local; 
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5.1.2 – As propostas entregues após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital serão 

consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade do licitante a entrega 

tempestiva da documentação e propostas encaminhadas por via postal; 

 

5.1.3 – A proposta, toda correspondência e documentos trocados entre o licitante e a 

Câmara Municipal serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais; 

 
5.1.4 – Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições 

“Documentação” e “Proposta Financeira”, o CNPJ, razão social e endereço completo do 

licitante, bem como o número do processo e modalidade; 

 

5.1.5 – Todos os documentos deverão ser apresentados em ordem indicada no presente 

Edital mediante índice/sumário, numerados sequencialmente e rubricados pelo representante 

legal do licitante ou seu procurador, sem emendas, rasuras ou repetições; 

 

5.1.5.1 – Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, ou por servidor Público desta Câmara, ou ainda, 

publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

5.1.6 – A “Documentação”, no que couber, e a “Proposta Financeira” deverão estar 

datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em 

língua portuguesa, salvo quanto a Expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem 

emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar 

numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinadas na última pelo representante 

legal da empresa; 

 

5.1.7 – A Proposta deverá contemplar todas as obras/serviços e fornecimento que compõem 

o objeto do presente Edital, observando todas as descrições, características técnicas e 

demais recomendações constantes das Especificações Técnicas (Anexo IV), parte integrante 

deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentem cotações para todas as 

obras/serviços e fornecimentos solicitados. Tais propostas serão desclassificadas; 

 
5.2 –  Documentação – Invólucro 01 
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5.2.1 – Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “Invólucro nº. 01” será 

apresentada a “Documentação”, em 01 (uma) via, devidamente encadernada ou grampeada, 

na ordem solicitada neste Edital e com índice e paginas numeradas, da documentação 

constante no invólucro; 

 

5.2.2 – A validade dos documentos corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. 

Documentos que não contenham, expressamente, o prazo de validade, a câmara Municipal 

de Cerro Corá/RN convencionará o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de 

sua emissão, ressalvada a hipótese do licitante comprovar que o documento tem prazo de 

validade superior ao convencionado neste Edital, mediante juntada de norma legal; 

 

5.2.3 – Caso as certidões sejam positivas, deverá constar expressamente nas mesmas o 

efeito negativo, nos termos do Artigo 206 do Código Tributário Nacional, ou sejam juntados 

documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo órgão emissor da certidão, que 

a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante 

depósito em dinheiro através de oferecimento de bens, com data não superior a 90 (noventa) 

dias da data de recebimento das propostas; 

 

5.2.4 – Em se tratando de documentos emitidos via internet, sua veracidade poderá ser 

confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de 

outra forma, poderão ser em originais, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 

competente ou por servidor público designado da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, ou 

ainda, publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

5.2.5 – Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação da 

regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, entretanto, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, conforme Artigos 42 e 43 da 

Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

5.2.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, para 

microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
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prorrogáveis por igual período, a critério da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, para 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 

5.2.7 – A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 5.2.6 

acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no Artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Câmara 

Municipal de Cerro Corá/RN convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 

 

5.2.8 – As microempresas ou empresas de pequeno porte, para valerem-se das prerrogativas 

previstas nos subitens 5.2.5 e 5.2.6 acima, deverão comprovar o enquadramento como tal, 

mediante a apresentação de Certidão emitida pela Junta Comercial e/ou Certidão de Optante 

pelo Simples Nacional; 

 

5.2.9 – A documentação do Invólucro nº. 01 constitui-se de: 

 

I) Habilitação Jurídica – A Habilitação Jurídica será composta dos seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada do Registro comercial, no caso de empresa individual, ou Ato 

Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente atualizado e registrado por Órgão 

competente, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhamento de eleição de seus administradores; 

b) Cópia autenticada da Cédula de Identidade e CPF do titular e/ou sócios-proprietários, ou 

da Diretoria em Exercício; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato e registro ou autorização de funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) Declaração de Habilitação 

1) da inexistência de fato que impeça a sua habilitação no presente certame; 

2) de que não foi declarada inidônea, por qualquer órgão da Administração Pública; 

3) de que não está impedida de licitar ou contratar com o Município de Cerro Corá/RN; 

4) de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal; 
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5) de compromisso de utilização de produtos ou subprodutos de minerais que tenham 

procedência legal; 

6) de conhecimento, atendimento e aceitação a todas as condições do Edital; 

7) de possuir condições de apresentar garantia de execução da obra no valor de 5% (cinco 

por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias úteis contados 

da assinatura do Contrato, conforme modelo constante no Anexo III do presente Edital. 

e) Certidão expedida pela Junta Comercial comprobatória de que o licitante foi enquadrado 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, com condição para usufruir de 

tratamento diferenciado conferido pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006, ou apresentação de documento comprobatório da inscrição no Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Simples-Nacional, para microempresas 

e empresas de pequeno porte; 

f) Comprovação de cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores da 

Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, válido (CRC – Certidão de Registro Cadastral); 

g) de que não possuem em seu quadro de funcionários, servidores ativos, passivos ou 

ocupantes de função gratificada junto aos poderes legislativo e executivo do município de 

Cerro Corá/RN; 

 

II) Regularidade Fiscal e Trabalhista – A documentação referente à Regularidade Fiscal e 

trabalhista será composta dos seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição e situação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) em vigor; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo inclusive as Contribuições 

Previdenciárias, através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

c) Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou Sede 

do licitante; 

d) Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Municipal do domicílio ou Sede do licitante; 

e) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

III) Qualificação Econômico-Financeira – A Qualificação Econômico-Financeira será 

composta dos seguintes documentos: 
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a)  Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicilio ou 

sede da licitante, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

 

IV) Qualificação Técnica – A Qualificação Técnica será composta dos seguintes documentos: 

a) Comprovação de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU; 

b) Prova de inscrição ou registro do Responsável Técnico do licitante junto ao Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, em situação regular; 

c) Comprovação de capacidade técnica-operacional do Responsável Técnico do 

licitante, através de apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, acompanhada dos respectivos Atestados de Execução em 

nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

autenticado pelo CREA e ou CAU, através de anotação expressa que vincule o Atestado 

ao Acervo Técnico, com características similares ao objeto licitado; 

d) Comprovação de que o Responsável Técnico (engenheiro) pertencente ao quadro 

permanente do licitante, nas seguintes condições: 

d.1 – na qualidade de empregado,  

d.2 – na qualidade de sócio, 

d.3 – na qualidade de detentor de contrato de prestação de serviços, 

d.3.1 – Quando na qualidade de detentor de contrato de prestação de serviços, deverá 

apresentar ANUÊNCIA DO TÉCNICO, com firma reconhecida; 

e) Atestado de Visita fornecido pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN; sendo que a visita 

será feita até 72(setenta e duas horas), antes da abertura do certame (opcional) podendo o 

licitante apresentar Declaração. 

f) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 

ambos serão inabilitados, não cabendo qualquer alegação ou recurso; 
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g) Atestado, emitido em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove haver realizado adequadamente, em ocasiões pretéritas, serviços 

igual ou similar em quantidades iguais ou superior ao objeto desta licitação em, devendo 

constar o nome completo do signatário, o CNPJ, estando às informações ali contidas 

sujeitas à verificação de sua veracidade por parte desta Câmara; 

5.3 – Proposta Financeira – Invólucro nº. 02 

 
5.3.1 – Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “invólucro nº. 02” será 

apresentada a Proposta Financeira, limitadas a conter o objeto desta licitação, sem conter 

alternativas; 

 

5.3.1.1 – Caso haja divergência entre os valores em algarismo e por extenso, será 

considerado o valor por extenso, bem como no caso de divergência entre os valores unitários 

e global será considerado o valor unitário; 

 

5.3.2 – A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos: 

a) O Termo de Proposta, deverá conter o valor global, incluindo Bonificação de Despesas 

Indiretas-BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para execução das 

obras/serviços/fornecimentos objeto desta licitação, e deverá constituir-se no primeiro 

documento da proposta financeira, e deverá estar assinada pelo representante legal da 

empresa, que mediante instrumento de procuração assinará o futuro contrato, se o licitante 

vier a ser o vencedor desta licitação; 

b) Planilha Orçamentária devidamente preenchida em todos os seus itens, com clareza e 

sem rasuras, Especificações Técnicas, atentando-se para o seguinte: 

b.1 - Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para o mesmo serviço; 

b.2 - A data-base dos preços ofertados será o mês de apresentação da proposta. 

c) Planilha de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados por 

item e subitem, com clareza e sem rasuras; 

c.1 - A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários, objetivando 

facilitar a conferência da mesma; 

c.2 - No caso de existirem itens de serviços repetidos nas Planilhas Orçamentária de 

Obras/Serviços/Fornecimentos será necessário apresentar apenas uma composição de 
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preços unitários, referenciando os itens aos quais, a composição pertence, sendo necessário 

entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços 

constantes das Planilhas de Orçamentária de Obra/Serviço/Fornecimento (Planilha de 

Preços), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas; 

d) Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da Planilha Orçamentária constantes da 

Descrição geral das obras/serviços e fornecimentos, em modelo do próprio licitante, 

obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando 

o prazo de execução estabelecido no subitem 6.1 deste Edital; 

 

5.3.3 – Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste Edital e seus 

anexos será declarada como a mais vantajosa para a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN a 

proposta de menor preço global; 

 

5.3.4 – A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo represente legal do licitante, 

baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha Orçamentária, 

nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos sociais e 

previdenciários, Bonificação de Despesas Indiretas - BDI, mão-de-obra, fornecimentos de 

materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, carga, transporte e 

descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, 

considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado. Caso haja divergência entre os valores 

em algarismos e extenso, será considerado o valor por extenso; 

 

5.3.5 – O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contados a partir da 

data de recebimento das mesmas; 

 

5.3.6 – O licitante vencedor é responsável, desde o início das obras até o encerramento 

do Contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro de obras referente à água, 

energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 

cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, 

para controle, as cópias dos comprovantes dos pagamentos efetuados para efeito de medição; 

 

5.3.7 – O licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 

equipamentos e materiais no local da execução das obras/serviços, avaliando-se todas as 
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dificuldades, pois, os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos 

correrão por conta do licitante vencedor; 

 

5.3.8 – Proposta com valor global superior ao estabelecido no subitem 12.17, deste edital, 

serão desclassificadas. 

 
06 – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 

 
6.1 – O prazo máximo para execução das obras e serviços objeto do presente Edital 

será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do Contrato e recebimento 

da Ordem de Serviço expedida pela Câmara municipal de Cerro Corá/RN. 

 

6.2 – O prazo de vigência do futuro contrato será de 12 (doze) meses, com eficácia após a 

publicação no Diário Oficial da Entidade, tendo como início e vencimento em dia de 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 
07 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

7.1 – Os preços, após a contratação, permanecerão válidos por um período de 12 (doze) 

meses. Após este prazo p o d e r ã o  s e r  r e v i s a d o s  pela Câmara Municipal de Cerro 

Corá/RN, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

R = V [N.(Ti – To)/To] 

onde: 

R - Valor do Reajustamento; V - Valor a ser reajustado; 

N - Percentual da participação do item a ser reajustado na obra; 

Ti - Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO159428 correspondente ao 

mês de aniversário da proposta; 

To - Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO159428 correspondente ao 

mês de apresentação da proposta. 

 

08 – FORMA DE PAGAMENTO 

 
8.1 – Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, 

mensalmente, em cumprimento ao cronograma Físico - Financeiro do licitante, e de acordo 
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com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota 

Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, 

formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do 

respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência. Em ralação à instalação e 

manutenção do canteiro de obras, mobilização e desmobilização, deverá ser observado o 

disposto nos subitens seguintes; 

 

8.1.1 – Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada; 

 

8.1.2 – O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 

contratada, da regularidade Fiscal e trabalhista, sendo exigido, ainda: 

a) Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de Guia de Recolhimento da 

Previdência Social-GPS (Artigo 31 da Lei Federal 8.212, de 24 de julho de 1991); 

b) Comprovação de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; 

c) Comprovação de regularidade trabalhista - CNDT. 

 

8.1.3 – Não constituem motivos de pagamento pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN 

serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem 

autorização da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadrar na 

forma de pagamento estabelecida neste Edital; 

 

8.1.4 – As faturas serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e 

deverão estar isentas de erro ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas 

ao futuro contratado para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação; 

 

8.1.5 – Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data da 

Nota de Empenho, emitidos pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, e que cubram a 

execução das obras/serviços e fornecimentos; 

 

8.1.6 – É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a Câmara Municipal de 

Cerro Corá/RN, dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos 
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de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica, desconsideração pela 

Câmara Municipal de Cerro Corá/RN dos prazos estabelecidos; 

 

8.1.7 – A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-

IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o 

Artigo 1º, § 6º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 480/2004, ou 

informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob 

pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento 

fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço; 

 

8.1.8 – Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-financeiro do contrato será 

analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do que dispõe o 

Artigo 65, Inciso II, Alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

8.1.9 – O licitante vencedor do certame se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas; 

 

8.1.10 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a 
assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a 
revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso; 
 
8.1.10.1 – Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos 
legais que, por sua natureza jurídico-tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam 
diretamente nos preços do objeto contratual; 
 
8.1.11 – Atendido ao disposto nos itens anteriores a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN 
considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à entrega do 
documento de cobrança no local do pagamento das obras/serviços, a partir da qual será 
observado o prazo citado no subitem 8.1.1 para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 
9º do Decreto nº. 1054, de 07 de fevereiro de 1994; 
 
8.1.12 – O cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve manter as 
exigências deste Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços 
objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um 
cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por 
ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil; 
 
8.1.12.1 – Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo o último 
índice conhecido; 
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8.1.12.2 – Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será 
procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. 
Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente 
do acerto de índice. 
 
8.1.12.3 – Nos cálculos deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais. 

 
09 – MULTA 

 
9.1 – Em caso de inadimplemento, por parte do licitante vencedor, de qualquer das 
cláusulas ou condições do contrato, ao licitante vencedor será aplicada a multa no percentual 
de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% 
(vinte por cento) do prazo para execução do contrato, o que se dará ensejo a sua rescisão; 
 
9.1.1 – O atraso na execução das obras/serviços e fornecimentos, inclusive dos prazos 
parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de 
multa conforme subitem 09.1 deste Edital; 
 
9.1.2 – Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Câmara Municipal de Cerro 
Corá/RN, observando-se o seguinte: 
a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento do licitante contratado. Caso o 
valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, o licitante vencedor será convocado 
para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação; 
b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante contratada, está será 
convocada a recolher à Tesouraria d a  Câmara Municipal de Cerro Corá/RN o valor total 
da multa, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data da comunicação; 
 
9.1.3 – O licitante contratado terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, cotados a partir da 
data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso a Câmara Municipal de 
Cerro Corá/RN. Ouvida a Fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será 
encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame; 
 
9.1.3.1 – Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo 
Gabinete do Presidente, que poderá relevar ou não a multa; 
 
9.1.4 – Em caso de relevação da multa, a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN se reserva no 
direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras 
obrigações, não constituindo a relevação contratual nem desistência dos direitos que lhe 
forem assegurados; 
9.1.5 – Caso o Gabinete do Presidente mantenha a multa, não caberá novo recurso 
administrativo. 

 
10 – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
10.1 – Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 
multas convencionais, fica estipulada com o “Garantia de Execução” no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias úteis 
contados da assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, 
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com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela 
Comissão de Valores Mobiliários-CVM, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a critério do 
contratado; 
 
10.2 – Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Artigo 56, Inciso I, da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 (redação dada pela Lei nº. 11.079, de 2004); 
 
10.3 – Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a 
“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e 
fornecimentos contratados; 
 
10.4 – A não integralização da garantia no prazo estabelecido representará inadimplência 
contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas 9 
e 15, do futuro contrato; 
 
10.5 – Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na 
forma do disposto na Cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será 
apropriada pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN 

 
11 – ABERTURA DOS INVÓLUCROS 

 
11.1 – Os invólucros de que trata o subitem 5.1 deste Edital serão recebidos em Sessão 
pública, no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, observado o disposto nos 
subitens 5.1.1 e 5.1.2 deste Edital; 
 
11.2 – Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a “Documentação” e a “Proposta 
Financeira”, realização da Sessão e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, juntamente com os demais membros daquela 
Comissão; 
 
11.3 – A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, procederá à 
abertura dos invólucros nº. 01 (um), contendo a “Documentação”, que será em seguida 
examinada com a proclamação dos licitantes habilitados, e, se houver inabilitados; 
 
11.3.1 – Caso não seja possível à proclamação de licitantes habilitados e inabilitados na 
mesma sessão, todos os invólucros contendo a documentação de Habilitação serão abertos 
e todos os documentos serão rubricados por todos os presentes, e a Comissão de 
Licitação procederá à análise da documentação de Habilitação posteriormente, e, 
oportunamente, publicará o resultado dos habilitados e inabilitados, quando será concedido 
prazo para apresentação de recursos quanto à Habilitação; 
 
11.3.2 – Os invólucros nº.  02, contendo as “Propostas Financeiras” deverão ser rubricados 
em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, até a data que for 
designada para sua abertura; 
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11.3.3 – Tendo sido proclamados os licitantes habilitados e inabilitados, sem que haja 
manifestação contrária dos licitantes, e após decorrido o prazo para apresentação de 
recursos quanto à Habilitação, não mais será aceita impugnação relativa à Habilitação. 
 
11.3.4 – Após a fase de Habilitação não cabe desistência da Proposta pelo licitante, conforme 
Artigo 43, § 6º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
11.4 – Decorrido o prazo para apresentação de recursos quanto à Habilitação, ou havendo 
desistência expressa desse direito, e na presença dos representantes dos licitantes que se 
interessarem em se fazer presentes, serão abertos os invólucros nº. 02 - Proposta 
Financeira” dos licitantes habilitados e qualificados tecnicamente, ficando as Propostas 
Financeiras à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 
(vinte e quatro) horas, a partir da sua abertura, prazo durante o qual poderão ser 
apresentadas impugnações; 
 
11.4.1 – Decorrido o prazo para impugnações relativas às Propostas Financeiras, será 
encaminhado o presente Processo para adjudicação e homologação por parte da autoridade 
competente, se conveniente e oportuno; 
 
11.4.2 – Os invólucros 02 - Proposta Financeira dos licitantes inabilitados serão devolvidos 
intactos, tal como recebidos. 

 
12 – EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

FINANCEIRAS 
 

12.1 – O julgamento da “Documentação de Habilitação” será realizado segundo as 
informações constantes no item 5 deste Edital, sendo considerado inabilitado o licitante 
que deixar de apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as 
exigências estabelecidas neste Edital; 
 
12.2 – Documentos que não apresentarem, expressamente, prazo de validade, serão 
considerados vencidos a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após a emissão; 
 
12.3 – Poderá ser verificada a autenticidade das certidões relativas à regularidade fiscal, 
junto aos respectivos sites expedidores das referidas certidões; 
 
12.4 – As Propostas Financeiras, constantes no invólucro 02, dos licitantes habilitados, serão 
abertas em dia e hora previamente definidos e comunicados aos licitantes, caso não ocorra 
na mesma sessão de recebimento e abertura da documentação; 
 
12.5 – Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta; 
 
12.6 – Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acrescido do preço 
fixado na Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas: 
 
a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total 
será corrigido; 
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b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, 
prevalecerão os valores por extenso; 
 
12.7 – Erro ou distorções em qualquer preço ou componente ou componente de preço, 
que impliquem em acréscimo do preço fixado na Proposta Financeira não serão 
considerados; 
 
12.8 – Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.6 o licitante deverá honrar o preço 
proposto, sob pena de desclassificação; 
 
12.09 – A Comissão Permanente de Licitação poderá desprezar qualquer informalidade, 
discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não 
se verifique na mesma desvio de materiais e desde que também não se prejudique ou 
afete a classificação dos demais licitantes; 
 
12.10 – Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no Artigo 48, Incisos I 
e II, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, as propostas que: 
a) Apresentarem preço global superior ao valor global orçado pela Câmara Municipal de 
Cerro Corá/RN, ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são incompatíveis com a execução do objeto; 
b) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 
c) Que não atenda às exigências contidas neste Edital; 
d) Com preços baseados em cotações de outro licitante, conforme Artigo 43, § 2º, da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
12.12 – Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes preços: 
 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor orçado pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN. 
 
12.13 – Dos licitantes classificados na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 12.10 acima, 
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
refere às alíneas “a” e “b” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de 
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º, do Artigo 56, da Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, igual à diferença entre o valor resultante do subitem anterior 
e o valor da correspondente proposta; 
 
12.14 – Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescido dos respectivos encargos, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 
 
12.15 – O licitante que apresentar em sua proposta preços unitários superiores aos 
orçados pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN deverá apresentar juntamente com sua 
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proposta relatório técnico circunstanciado justificando aqueles preços unitários e suas 
composições; 
 
12.16 – Caso as justificativas não sejam apresentadas, ou as justificativas apresentadas não 
sejam aceitas pela Comissão de Licitação, o licitante deverá adequar sua proposta ao 
orçamento base elaborado pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, sob pena de 
desclassificação da proposta; 
 

12.17 – A Câmara Municipal de Cerro Corá/RN se propõe pagar pelas obras/serviços e 

fornecimentos, objeto desta licitação, o valor global máximo de R$ 430.000,00 (Quatrocentos 

e trinta mil reais), já inclusos Bonificação de Despesas Indiretas-BDI, encargos sociais, taxas, 

impostos, emolumentos, e as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

 

 

12.18 – Qualquer tentativa do licitante em influenciar a Comissão Permanente de Licitação 
quanto ao processo em exame, avaliação e comparação das propostas e na tomada de 
Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua 
proposta; 
 
12.19 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante 
sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes empatados serão convocados; 
 
12.20 – Será assegurado como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Artigo 44 da Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006; 
 
12.21 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou superiores ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta melhor classificada. 
 
12.22 – Para efeito do disposto no subitem 12.19, conforme Artigo 45 da Lei Complementar 
nº. 123/2006, ocorrendo o empate, proceder- s e- á da seguinte forma: 
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na 

Unidade 01.01 – Câmara Municipal 

Função 01 – Legislativa 

Sub-função 031 – Ação Legislativa 

Programa 0001 - Gestão Legislativa 

Projeto Reforma, Ampliação e Instalação da Câmara Municipal 

Elemento 4490.51 – Obras e Instalações 
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hipótese do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar nº. 123 supra mencionada, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei 
Complementar nº. 123 retro mencionada será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
12.23 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 12.20 acima, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
12.24 – A condição prevista no subitem 12.21 somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
12.25 – Será considerado vencedor o licitante que, habilitado, apresentar o menor preço 
global para a execução das obras/serviços e fornecimentos objeto deste Edital, observando-
se o disposto nos subitens 12.10 a 12.15; 
 
12.26 – A Comissão Permanente de Licitação encaminhará ao Gabinete do Presidente o 
relatório do julgamento das Propostas Financeiras, com classificação das mesmas, em ordem 
crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação do licitante vencedor; 
 
12.27 – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas 
A Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas escoimadas das causas na 
inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o Artigo 48, § 3º da Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993; 
 
12.28 – A divulgação do resultado final será efetuada mediante publicação no quadro de 
avisos no prédio da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, e publicação no Diário Oficial; 
 
12.29 – Toda documentação e propostas das licitantes constituirão peças do processo de que 
trata este Edital; 
 
12.30 – É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originalmente 
da proposta; 
 
12.31 – A adjudicação e homologação do resultado desta licitação ao licitante vencedor deste 
certame será feita pelo Gabinete do Presidente em exercício desta casa Legislativa, com 
base na Decisão da Comissão Permanente de Licitação, observadas as condições constantes 
no Edital e seus anexos; 
 
12.32 – A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes do presente certame. 

 
13 – IMPUGNAÇÃO DO PRESENTE EDITAL 

 



 

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ 

 

23 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praça Tomaz Pereira, 11 Centro Cerro Corá/RN – CEP: 59.395-000  
CNPJ 08.386.716/0001-80 

                                       Contatos: Telefone: (84) 3488 2295 – camaracerrocora@gmail.com 

13.1 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, em decorrência 
de irregularidades na aplicação da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo 
protocolar o pedido de impugnação até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 03 (três) dias úteis, conforme Artigo 41, § 1º da referida Lei Federal; 
 
13.2 – Decairá o direito de impugnar o presente Edital o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, conforme Artigo 41, § 2º da 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
13.3 – Das decisões emanadas da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso 
administrativo, em qualquer das fases da presente licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da decisão; 

 
14 – APRESENTAÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
14.1 – No decorrer da sessão pública para recebimento e abertura das propostas de preços 
e documentação de habilitação dos licitantes, qualquer cidadão é parte legítima para 
impugnar procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, se em desacordo com a 
Lei Federal nº.  8.666, de 21 de junho de 1993, devendo se manifestar verbal e 
oportunamente, quando concedida oportunidade pelo Sr. Presidente da Comissão para esta 
manifestação, informando a síntese de suas razões para registro em Ata da Sessão pública, 
ficando os licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões. 
 
14.1 – O recurso deverá ser apresentado junto à Comissão Permanente de Licitação, no 
horário de expediente ao público, das 08:00 às 13:00 horas, de 2ª a 6ª; 
 
14.2 – O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, à qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse 
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 
 
14.3 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
14.4 – O recurso, no caso de habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento das 
propostas, terá efeito suspensivo; 
 
14.5 – Somente serão considerados recursos devidamente fundamentados que estiverem 
dentro do prazo estabelecido no subitem 13.3 acima; 
 
14.6 – Recursos encaminhados via fac-símile ou correio eletrônico só terão eficácia se o 
original for entregue junto à Comissão Permanente de Licitação, necessariamente, dentro do 
prazo previsto no subitem 13.3, no horário previsto no subitem 13.4, acima; 
 
14.7 – A representação, quando não caiba recurso, deve ser interposta no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da intimação da decisão; 
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15 - CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 
 

15.1 – O licitante vencedor deverá assinar o futuro contrato no prazo de 03 (três) dias, 
contados a partir da data da convocação; 
 
15.2 – O prazo da convocação para assinatura do futuro contrato poderá ser prorrogado 
por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo 
especificado no subitem 15.1 acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Câmara Municipal de Cerro Corá/RN; 
 
15.3 – A Câmara Municipal de Cerro Corá/RN providenciará a publicação do futuro contrato, 
em extrato, no Diário Oficial da Entidade, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua 
assinatura, na forma do Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993; 
 
15.4 – Na hipótese do não comparecimento do licitante vencedor para assinatura do contrato 
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte deste, a Câmara Municipal de Cerro 
Corá/RN convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 
 
15.5 – Além das medidas legais cabíveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do 
contrato será declarado suspenso de participar de licitações promovidas pela Câmara 
Municipal de Cerro Corá/RN por 02 (dois) anos o que será publicado no Diário Oficial da 
Entidade; 
 
15.6 – O licitante vencedor obriga-se a promover a anotação do Contrato no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei nº. 6.496/77, 
Artigo 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta 
licitação, conforme Resolução CONFEA nº. 317, de 31 de outubro de 1986. 

 
16 – FISCALIZAÇÃO 

 
16.1 – A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução das 
obras/serviços e fornecimentos, será realizada pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, 
por técnico designado na forma do Artigo 67, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
16.2 – A fiscalização das obras/serviços e fornecimentos será feita diretamente por uma 
equipe técnica que atuará sob responsabilidade de um Coordenador formalmente designado 
na forma do Artigo 67 da referida Lei Federal, a quem compete verificar se o licitante 
vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o 
integram; 
 
16.3 – A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do Contrato, se o licitante 
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificações exigidas na licitação, comprovadas mediante consulta ao 
SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias; 
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16.4 – A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o licitante vencedor, 
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas 
Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e com a melhor técnica 
consagrada pelo uso, obrigando-se desde já o licitante vencedor, assegurar e facilitar o 
acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao 
desempenho de sua missão; 
 
16.5 – A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que 
não esteja sendo executadas dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 
Câmara Municipal de Cerro Corá/RN; 
 
16.6 – Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao 
fato, instruindo seu relatório com documentos necessários, e em caso de multa, a 
indicação do seu valor; 
 
16.7 – Das decisões da Fiscalização poderá o licitante contratado recorrer a Câmara Municipal 
de Cerro Corá/RN, responsável pela execução do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na 
respectiva cláusula; 
 
16.8 – A ação e/ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá o licitante vencedor 
da integral responsabilidade pela execução do objeto deste Contrato. 

 
17 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DO FUTURO CONTRATO 

 
17.1 – Em caso de inadimplemento por parte do futuro contratado, a Câmara Municipal de 
Cerro Corá/RN poderá aplicar as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da 
infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida a prévia defesa 
em processo administrativo, conforme abaixo: 
a) Para Infrações de pequena relevância: Advertência; 
b) Para Infrações de média relevância: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
futuro Contrato; 
c) Para Infrações de grande relevância: Aplicação cumulativa das penalidades abaixo: 
1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 
2) Cancelamento do futuro Contrato; 
3) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública no prazo de até 05 (cinco) anos, e 
4) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos termos do Artigo 87, Inciso II, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
combinado com o Artigo 7º da Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002; 
d) Ocorrendo atrasos na entrega dos produtos, o futuro contratado poderá ser penalizado 
conforme abaixo: 
1) Atrasos de 01 (um) a 05 (cinco) dias: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto 
entregue em atraso; 
2) Atrasos de 06 (seis) a 10 (dez) dias: Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 
entregue em atraso; 
3) Atrasos superiores a 10 (dez) dias poderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, 
com a aplicação das penalidades constantes no subitem 13. “C” acima. 
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17.2 – Constituem motivos para rescisão do Contrato derivado da presente licitação: 
a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas 
contratuais; 
b) a paralisação no fornecimento dos serviços oriundos desta licitação, sem justa causa e 
prévia comunicação à Câmara Municipal de Cerro Corá/RN; 
c) a subcontratação, total ou parcial, no fornecimento dos produtos oriundos desta licitação, 
associação a outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN; 
d) o desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como o de seus superiores; 
e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 
f) a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratado, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
j) a supressão de produtos, por parte da Administração, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato, além do limite permitido no § 1º do Artigo 65 da Lei Federal no. 8.666, de 
21 de junho de 1993; 
l) a suspensão do fornecimento dos produtos oriundos desta licitação por ordem da 
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, exceto em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas paralisações 
que totalizem o mesmo prazo; 
m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de fornecimentos já realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao Contratado optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, e 
n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 

 
18 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 
18.1 – A licitante vencedora deverá apresentar a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, antes 
do início dos trabalhos, os seguintes documentos: 
a) Identificação da área para construção do canteiro de obras, e “lay-out”; 
b) Detalhar os serviços que serão subcontratados, se for o caso, indicando as empresas que 
deverão executar os referidos serviços, que necessitarão de aprovação prévia da Câmara 
Municipal de Cerro Corá/RN; 
c) Plano de Trabalho para aprovação da Fiscalização da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN; 
d) Cronograma físico-financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho, referido na 
Alínea “c” acima; 
e) Comprovante de Matrícula da Obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS; e 
f) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU; 
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18.2 – Assumir inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e 
dos insumos até o local das obras/serviços e fornecimentos; 
 
18.3 – Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos 
adequados para a boa execução das obras/serviços e fornecimentos; 
 
18.4 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, 
instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar a 
Câmara Municipal de Cerro Corá/RN e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da 
execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação; 
 
18.5 – Exercer vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das 
obras/serviços e fornecimentos; 
 
18.6 – Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, mediante anuência 
prévia da Fiscalização, para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e 
fornecimentos no prazo contratual; 
 
18.7 – Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mão-de-obra, sem qualquer vinculação 
empregatícia a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, bem como todo o material, que deverá 
ser de primeira qualidade, necessário à execução dos serviços objeto do contrato; 
 
18.8 – Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária e quaisquer encargos que incidam sobre os 
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o 
registro do serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia-CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do local de execução 
das obras e serviços; 
 
18.9 – Manter a trafegabilidade em todos os acessos necessários para permitir a chegada 
dos equipamentos e materiais ao local da execução dos serviços, bem como o acesso da 
Fiscalização; 
 
18.10 – O licitante vencedor deverá fornecer e afixar Placa de identificação da obra e 
serviços, no padrão definido pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, em local previamente 
definido em conjunto com a Fiscalização; e 
 
18.11 – Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e 
apresentadas na data da apresentação da proposta. 

 
19 – RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 

 
19.1 – Concluídos os serviços, o licitante vencedor solicitará a Câmara Municipal de Cerro 
Corá/RN, através da Fiscalização, o seu recebimento prévio, que deverá ocorrer no prazo de 
15 (quinze) dias da data da solicitação; 
 
19.2 – A Câmara Municipal de Cerro Corá/RN terá 90 (noventa) dias para, através da 
Fiscalização, verificar a adequação das obras/serviços e fornecimentos recebidos com as 
condições contratadas, emitirem parecer conclusivo; 
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19.3 – Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que o 
licitante vencedor, às suas expensas, complete, refaça ou substitua os serviços e/ou 
fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Edital, a Câmara Municipal de 
Cerro Corá/RN emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras/Serviços e 
Fornecimentos que deverá ser assinado por representante autorizado do licitante vencedor, 
possibilitando a liberação da garantia contratual; 
 
19.4 – O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo 
Técnico, pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, sobre todas as obras/serviços e 
fornecimentos executados; 
 
19.5 – A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo 
de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e 
pagamento. 

 
20 – CONDIÇÕES GERAIS 

 
20.1 – A minuta de Contrato (Anexo I) regulamenta as condições de pagamento, 
reajustamento, responsabilidade, multa e encerramento físico e financeiro do Contrato. A 
referida minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias; 
 
20.2 – Devem ser registrados por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem 
durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou 
fornecimentos extras; 
 
20.3 – Obras, serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços 
do licitante vencedor deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as 
hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente; 
 
20.4 – Quaisquer dúvidas quanto ao procedimento para execução de determinado serviço 
deverão ser esclarecidas junto à Câmara Municipal de Cerro Corá/RN. O serviço que 
venha ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pelo Contratado, sem quaisquer 
ônus adicionais para a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN; 
 
20.5 – A substituição dos profissionais no início ou no decorrer das obras/serviços, somente 
se dará nos casos supervenientes, casos fortuito ou de força maior, devendo ser substituído 
por profissional de perfil técnico equivalente ou superior, mediante prévia comunicação da 
Câmara Municipal de Cerro Corá/RN; 
 
20.6 – Todas as obras/serviços e fornecimentos licitados devem atender às recomendações 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei nº. 4.150, de 21 de novembro de 
1962), no que couber, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de 
qualidade, utilidade, resistência e segurança; 
 
20.7 – O licitante será responsável por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária e quaisquer encargos que incidam sobre os 
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por conta, inclusive o registro 
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do serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-
CREA do Estado onde a obra será executada; 
 
20.8 – O prazo de garantia das obras/serviços e fornecimentos executados é o previsto na 
legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro; 
 
20.9 – A destinação final do canteiro de obras será determinada pela empresa (contratada), 
porém, deverão ser observadas todas as recomendações de proteção ambiental previstas 
nas normas, resoluções e leis ambientais; 
 
20.10 – A  Câmara Municipal de Cerro Corá/RN poderá revogar a presente licitação, 
quando nenhuma das propostas satisfazer o objetivo da mesma, quando for evidente que 
tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colução; 
 
20.11 – A  Câmara Municipal de Cerro Corá/RN poderá, ainda, revogar a presente 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício, ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente 
fundamentado; 
 
20.12 – Fica garantido a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, desde que justificado, 
o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher proposta 
que julgar mais coerente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em 
parte; 
 
20.13 – Fica assegurado aos técnicos da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN o direito 
de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, 
diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pelo licitante 
vencedor, com livre acesso ao local dos trabalhos para obtenção de quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços; 
 
20.14 – Fica assegurado a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN o direito de, a qualquer 
tempo, alterar o presente Edital, efetuando nova divulgação pela mesma forma que se deu 
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas; 
 
20.15 – O Contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que 
ocorrerá a sua rescisão, com a consequente perda da caução e, a juízo da Câmara Municipal 
de Cerro Corá/RN, o alijamento do licitante vencedor para com ele transacionar, 
independentemente de ação ou interpelação judicial cabível; 
 
20.16 – O presente Edital e seus elementos constitutivos (especificações técnicas, planilhas 
de serviços/quantidades e preços unitários e desenhos, etc.) são de propriedade da Câmara 
Municipal de Cerro Corá/RN. Os referidos documentos não poderão ser adulterados, devendo 
ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados 
os direitos autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará 
em casos em que venha a ser expressamente autorizado pela Câmara Municipal de Cerro 
Corá/RN; 
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20.17 – Ocorrendo decretação de feriado, ou de outro motivo de força maior, que impeça o 
recebimento e abertura da documentação de Habilitação e Propostas de Preços relativos a 
presente licitação, na data inicialmente prevista constante no preâmbulo do presente Edital, 
a sessão para recebimento e abertura da referida documentação ocorrerá no dia útil 
imediatamente seguinte, no mesmo horário e local, independentemente de nova 
comunicação; 
 
20.18 – Fica eleita a Comarca de Currais Novos/RN para dirimir questões decorrentes da 
presente convocação, renunciando-se as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
20.19 – Anexos: 
 
a) Anexo I – Minuta de Contrato; 
b) Anexo II – Minuta de Carta-Proposta; 
c) Anexo III – Minuta da Declaração de Habilitação; 
d) Anexo IV – Especificações Técnicas Contendo:  

1 – Planilha Orçamentária 
2 – Cronograma Físico-Financeiro 
3 – Memorial Descritivo 

e) Anexo V – Projetos; 
f)) Anexo VI - Modelo de Carta-Credencial 
g) Anexo VII - Declaração de Visita Ao Local da Execução da Obra E Serviços 
h) Anexo VIII - Declaração de Inexistência de Empregados Menores 
 
 
Cerro Corá/RN, em 02 de agosto de 2022. 
 
 

LORENA ALVES WANDERLEY RAMOS 
112.477.634-63 

PRESIDENTE CPL 

  
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.XXXXXXXXX 
TOMADA DE PREÇOS Nº. XXXXXXX 

 
ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, situada 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob CNPJ nº XXXXXXXX, neste ato representado pelo Senhor(a) Presidente(a) 
XXXXXXX, CPF Nº. XXXXXX, daqui por diante designada CONTRATANTE, e a empresa 
______________________, CNPJ nº ______________, sediada 
____________________neste ato representada pelo Sr. _______________________, de 
CPF nº ______________ e RG nº ________________, em continuidade e conforme 
autorização constante no Processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº. XXXXXXX, originado 
do Processo Administrativo nº. XXXXXXXXXX, tendo como objeto para a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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Cláusula Primeira – O OBJETO – Constitui-se o objeto do presente termo a execução de 
obra de contratação de empresa especializada em construção civil para a execução das 
obras/serviços xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

1.1 – Objetivando melhor adequação da obra ao atendimento do seu propósito, a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX se reserva no direito de, mesmo durante a execução dos 
serviços, introduzir modificações no projeto, resguardando o direito do Contratado, quanto 
aos serviços executados. 

 
Cláusula Segunda – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO – O prazo máximo para 
execução das obras e serviços objeto do presente Edital será de xxxx (xxxxxx) Xxxxxx, 
contados a partir da assinatura do Contrato e recebimento da Ordem de Serviço para início 
da obra, com eficácia após a publicação no Diário Oficial da Entidade, tendo como início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último podendo 
ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes, na forma do Artigo 57 da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

2.1 – Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente 
será apreciado pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se manifestado expressamente pelo 
Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Contrato, devendo o documento 
ser protocolado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX até a data limite de que trata este item. 

 
2.2 – O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 
 
2.3 – Aplicam-se aos casos omissos as disposições da Lei Federal 8.666/93, bem como 

o respectivo edital de licitação. 
 
Cláusula Terceira – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – Eventuais interrupções da 
execução dos serviços provocados por motivo supervenientes, independentes da vontade 
do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil, deverão ser comunicados aa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da 
ocorrência. Nesse caso, a critério da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, os dias de paralisação 
serão compensados por igual período ao prazo final fixado para cumprimento do objeto deste 
instrumento. 

3.1 – Para efeito de compensação de prazo serão levados em consideração os atrasos 
na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega ao Contratado de 
elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços quando 
tal providência couber a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 3.2 – Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem 
do prazo, baseados em fatos não comunicados a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por escrito, 
ou por este não aceitos. 
 
Cláusula Quarta – VALOR – O valor global fixo e irreajustável do presente Contrato é de R$ 
______ (_______________________), nos termos da proposta financeira apresentada, 
conforme planilha abaixo: 

4.1 – No preço acima estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos 
serviços, tais como materiais e equipamentos, custos salariais, encargos sociais, trabalhistas 
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e previdenciários e todas as demais despesas administrativas e indiretas, incluindo impostos 
e taxas incidentes, resultando assim no percentual de insumos de 60% (sessenta por cento) 
e percentual de mão de obra de 40% (quarenta por cento). 

4.2 – O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX não poderá ser ultrapassado pelo Contratado, salvo no caso 
de expedição de empenho complementar. 

4.3 – A infringência do disposto no item anterior impedirá a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de efetuar o pagamento do valor excedente ao valor da Nota 
de Empenho. 
 
Cláusula Quinta – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas decorrentes do presente 
Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 
Unidade Orçamentaria: XXXXXXXXXX 
Função: XXXXXXXXXX 
Sub-função: XXXXXXXX 
Programa: XXXXXXXXXXXXXX 
Ação: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Fonte de recursos: XXXXXXXXXXXXX 
Despesa PPA: XXXXXXXXXXXXXX. 
 

Cláusula Sexta – FORMA DE PAGAMENTO – O pagamento será efetuado por preço 
unitário mediante medição mensal, dos serviços efetivamente realizados, com apresentação 
das faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela Fiscalização, obedecidos os preços 
constantes na proposta apresentada pelo Contratado. 

6.1 – Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos 
e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições do Edital da respectiva 
licitação, constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos serviços 
contratados e executados; 

6.2 – A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) 
dias consecutivos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela 
estipulada; 

6.3 – O Contratado indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança o 
número e a data de emissão da Nota de Empenho; 

6.4 – As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa de cada 
serviço faturado, devidamente atestadas pela Fiscalização, com destaque das alíquotas 
tributárias incidentes e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos 
respectivos créditos. 

6.5 – A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o Artigo 1º, 
§ 6º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 480/2004, ou informar a 
isenção, não incidência, ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de 
retenção do Imposto de Renda e da s contribuições sobre o valor total do documento fiscal, 
no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço; 

6.6 – As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a 
Cláusula de Garantia e após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros 
ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas ao Contratado para correções; 

6.7 – Atendido ao disposto nos itens anteriores, A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega 
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do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será 
observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento; 

6.8 – É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dos documentos de cobrança acompanhados dos seus 
respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em 
desconsideração pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dos prazos estabelecidos para 
pagamento; 

6.9 – Quanto se tratar de quitação do último pagamento, a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX se reserva no direito de reter 15% (quinze por cento) do valor 
do mesmo, até que seja apresentada a Guia de Recolhimento da Previdência Social e 
comprovar o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativos ao mês dos 
últimos serviços prestados, sob pena de retenção dos pagamentos; 

6.9.1 – O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, 
previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do presente 
Contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX das eventuais ações reclamatórias trabalhistas propostas 
por empregados do Contratado, durante a vigência contratual, declarando-se como 
único e exclusivo responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis  
subcontratados ou quaisquer terceiros interessados; 
6.9.2 – Na hipótese da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX vir a ser condenado, solidária ou  
subsidiariamente, nas ações trabalhistas mencionadas na subcláusula 6.9.1 acima, e 
se o presente Contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido 
das medições e do valor das  faturas vincendas, e desde que não haja possibilidade 
de composição entre as partes, visando o reembolso das importâncias despendidas 
pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a título de condenação trabalhista solidária ou 
subsidiária, o Município de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX utilizará o direito de regresso, 
em ação própria a ser intentada contra o Condenado, com a qual desde já o mesmo 
expressa sua concordância, com as hipóteses previstas nesta subcláusula; 
6.9.3 – A não comprovação dos recolhimentos previstos no item 6.5 assegura a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX o direito de sustar o pagamento da última fatura, reter a 
garantia e suspender a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato até a 
apresentação dos referidos documentos; 
6.10 – Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Cláusula excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o dia do vencimento; 
6.11 – No caso de atraso de pagamento, A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX pagará 

atualização financeira, aplicando-se o IGP-M a partir da data estabelecida para quitação da 
obrigação até o dia do efetivo pagamento, de acordo com a seguinte fórmula: 

C = P [( 1 + I/100) . N – 1)], onde 

C – valor calculado como atraso de pagamento; 
P – valor da obrigação contratual paga com atraso; 
N – número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da 
obrigação contratual; e. 
I – percentual da remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a 
média aritmética do IGP-M no período N, “Pro-Rata” dia. 
6.12 – Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último 

índice conhecido. 
6.13 – Quando utilizado o último incide conhecido, o cálculo do valor reajustado será 

procedido de revisão tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período 
de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para 
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pagamento decorrente do acerto de índice. 
6.14 – No cálculo deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais. 
 
Cláusula Sétima – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL – Como 

garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas 
convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, a ser integralizado em até 05 (cinco) dias, contados da data 
da assinatura deste Contrato, em espécie, ou em Títulos da Dívida Pública da União, com 
cotação no mercado, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a critério do Contratado. 

7.1 – Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será 
devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços; 

7.2 – A caução em espécie deverá ser recolhida na Tesouraria da 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que efetuará o seu depósito em conta remunerada em 
instituição financeira oficial; 

7.3 – Não haverá qualquer restituição do caução em caso de dissolução contratual, na 
forma do disposto na Cláusula de rescisão deste Contrato, hipótese em que a caução será 
revestida e apropriada pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

7.4 – A não integralização da caução no prazo estabelecido no “caput” desta cláusula 
impedirá a liberação dos pagamentos previstos na cláusula Sexta deste Contrato; 

7.5 – Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato será 
analisado consoante os pressupostos da teoria da Imprevisão, nos termos do Artigo 65, Inciso 
II, Alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 
Cláusula Oitava – MULTA – Em caso de inadimplemento, por parte do Contratado, de 
quaisquer das cláusulas ou condições do presente Contrato, ao Contratado será aplicado 
multa percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, 
até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução, o que dará ensejo a sua rescisão; 

8.1 – Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
8.1.1 – A multa será deduzida do valor líquido do faturamento do Contratado. Caso o 
valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, o Contratado será convocado 
para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da 
convocação; 
8.1.2 – Não havendo qualquer importância a ser recebida pelo Contratado, este será 
convocado a recolher na Tesouraria da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o valor da multa, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação; 
8.2 – O Contratado, cientificado da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias 

consecutivos para apresentar recurso a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ouvida a Fiscalização 
e o engenheiro responsável pelo Contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria 
Jurídica, que procederá ao seu exame; 

8.2.1 – Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado 
pelo Gabinete do Presidente do Legislativo, que poderá relevar ou não a multa; 
8.3 – Em caso de relevação da multa, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX se reserva o direito 

de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras 
obrigações, não constituindo esta relevação em novação contratual, nem desistência dos 
direitos que lhe forem assegurados; 

8.4 – Caso a multa seja mantida pelo Gabinete do Presidente do Legislativo, não caberá 
novo recurso administrativo. 
 
Cláusula Nona –           FISCALIZAÇÃO – A fiscalização dos serviços caberá à 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por meio de preposto da 
Administração formalmente designado, na forma do Artigo 67 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, a quem compete verificar se o Contratado está executando os trabalhos, 
observando este Contrato e os documentos que o integram; 

9.1 – A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive 
rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o presente Contrato, com as normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e com a melhor técnica 
consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já o Contratado a assegurar e facilitar o acesso da 
Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de 
sua missão; 

9.2 – A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja 
sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Câmara 
Municipal de Cerro Corá/RN, responsável pela execução deste Contrato; 

9.3 – Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido 
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente 
quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de 
multa, a indicação do seu valor; 

9.4 – Das decisões da Fiscalização, poderá o Contratado recorrer à Câmara Municipal 
de Cerro Corá/RN, responsável pelo acompanhamento deste Contrato, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multa serão feitos na forma 
prevista na respectiva cláusula; 

9.5 – A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, não eximirá o Contratado 
da integral responsabilidade pela execução do objeto deste Contrato. 
 
Cláusula Dez –    OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS – Além dos encargos assumidos em outras 
cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste Contrato, 
obriga-se a: 

10.1 – Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes 
à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta 
exclusiva; 

10.2 – Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato; 
10.2.1 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após 
a assinatura deste Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso; 
10.2.2 – Ficam excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, 
por sua natureza jurídico-tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam 
diretamente nos preços do objeto contratual; 
10.3 – Providenciar as licenças por ventura necessárias à execução dos serviços ora 

contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas, principalmente a matrícula da 
obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS e a Anotação de Responsabilidade 
Técnica-ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA e/ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 

10.4 – Fornecer toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a 
Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive 
os Equipamentos de Proteção Individual-EPI e os instrumentos necessários à execução 
dos serviços contratados; 

10.5 – Constituem obrigações do Contratado, as demais atribuições e responsabilidades 
estabelecidas no Edital, na condição de vencedora do certame. 
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10.6 - Constituem obrigações do Contratado a utilização de produtos ou subprodutos de 
minerais que tenham procedência legal; 

10.7 – Constituem, ainda, como obrigações do Contratado que em cada medição, como 
condição para recebimento da obra, a obrigatoriedade, por parte do contratado, de 
apresentação ao responsável por este recebimento, de notas fiscais de aquisição dos 
produtos e subprodutos com minerais, acompanhadas de declaração de emprego apenas de 
produtos e subprodutos com procedência legal, acompanhados de licença ambiental do 
fornecedor e documentos de regularidade perante o DNPM; 

 
Cláusula Onze – RESPONSABILIDADE – O Contratado será responsável, na forma da Lei, 
por quaisquer prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços 
contratados; 

11.1 – Correrão por conta do Contratado às despesas que tiverem de ser feitas, pelo 
Contratado ou pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, para reparação desses danos ou 
prejuízos; 

11.2 – Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer 
equivoco da proposta ou de má administração do Contratado; 

11.3 – O Contratado é o único responsável pela procedência das peças que vier a 
utilizar na manutenção dos equipamentos, se for o caso; 
 
Cláusula Doze – DO DANO MATERIAL OU PESSOAL – O Contratado será responsável 
por quaisquer danos, material ou pessoal, causado a terceiros ou a Câmara Municipal de 
Cerro Corá/RN, durante a execução dos serviços contratados ou em decorrência deles; 
 
Cláusula Treze – DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS – O Contratado manterá no local dos 
trabalhos um livro sob a denominação de Diário de Ocorrências, com todas as folhas 
devidamente numeradas e rubricadas por seu representante e pela Fiscalização, no qual 
serão registradas, por ambas as partes, as ocorrências dos serviços, inclusive as ordens, 
podendo os registros ser consultados pelos representantes das partes interessadas; 

13.1 – Deverão ser registrados por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações 
que ocorrerem durante a execução do presente Contrato, especialmente as referentes à 
obra, serviços ou fornecimentos extras; 

13.2 – As obras, serviços ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de 
preços do contratado deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as 
hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente; 
 
Cláusula Quatorze – ENCERRAMENTO DO CONTRATO – Concluídos os serviços objeto 
deste Contrato, o Contratado solicitará através da Fiscalização, a aprovação dos mesmos. 
A  Câmara Municipal de Cerro Corá/RN fará na ocasião as observações que julgar 
necessárias, rejeitando os serviços que não tenham sido executados a contento nos 
termos estabelecidos neste instrumento. Ocorrendo estas hipóteses, será dado um prazo 
para que o Contratado, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados. Aceito 
os serviços, a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN emitirá o Termo de Encerramento Físico 
do Contrato, que possibilitará a liberação da garantia. 

14.1 – Após o pagamento de todos os valores devidos ao Contratado, será obtido 
pelo Setor de Finanças da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN o Termo de Encerramento 
Financeiro. 

 
Cláusula  Quinze – RESCISÃO – O  presente  Contrato  poderá  ser  rescindido  
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unilateralmente  de  pleno  direito  pela Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, com a 
consequente perda da caução e da idoneidade do Contratado, nos termos do Artigo 78, 
Incisos XII, XVII da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as disposições 
dos Artigos 77,79 e 80 da referida Lei. 

15.1 – O presente Contrato também será rescindido de pleno direito pela Câmara 
Municipal de Cerro Corá/RN, com a consequente perda da garantia e da idoneidade do 
Contratado para transacionar com a Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, sem que caiba ao 
Contratado qualquer direito de indenização ou de retenção independentemente de ação de 
interpelação judicial, se o Contratado: 

a) Tiver sua falência requerida ou decretada; 
b) Entrar em liquidação judicial ou extra-judicial; 
c) Tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má fé; 
d) Transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem prévia e expressa anuência da 
Câmara Municipal de Cerro Corá/RN; 
e) Retardar em mais de 20% (vinte por cento) o Cronograma de Execução; e f) Infringir 
quaisquer outras cláusulas e condições do presente Contrato. 

 
Cláusula Dezesseis – REAJUSTAMENTO – Os preços contratuais referentes a serviços 
objeto deste Contrato permanecerão válidos pelo período de 01 (um) ano, contado da data 
de apresentação da Proposta. Após esse prazo, poderão ser revisados, de acordo com a 
variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica”, da Fundação 
Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) – Serviços 
de Consultoria, aplicando-se a seguinte fórmula: 

R = V [( I1  – Io) / Io], onde 

R – Valor do reajustamento procurado;  

V – Valor contratual a ser reajustado; 
I1 – Índice correspondente ao mês de aniversário da Proposta; 

Io – Índice correspondente ao mês de apresentação da Proposta. 

 
Cláusula Dezesseis – PUBLICAÇÃO – A Câmara Municipal de Cerro Corá/RN 
providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município, 
até o quinto dia do mês seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 
61 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Cláusula Dezoito – FORO – As partes elegem a Comarca de Currais Novos, Estado do Rio 
Grande do Norte, para dirimir questões decorrentes do presente Contrato, com renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas, 
que também o assinam, depois de lido e achado conforme. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - RN, ___ de ________ de 20XX. 

 
 
 

______________________________ 

xxxxxxxx 
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______________________________ 

xxxxxxxxx 
 
 

TESTEMUNHAS:  

1ª______________________________________ 

CPF: 

 

2ª______________________________________ 

CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXXXXXXXXXXX 

TOMADA DE PREÇOS Nº. XXXXXXXX 
 

ANEXO II – MINUTA DE CARTA DE PROPOSTA FINANCEIRA 

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 

 
Local,  de  de 20XX 

 
À XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – RN 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. XXXXXX 
Att.: Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
 

 
1. Tendo examinado o Edital da licitação Tomada de Preços acima identificada, tendo como 
objeto para a 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX” e demais condições constantes no Edital e no presente Processo 
licitatório, oferecemos nossa Proposta pelo valor global de R$ _________ (_________), 
conforme demonstrado na Planilha Orçamentária, Planilha de composição de custo e 
Cronograma Físico-Financeiro anexa e parte integrante da presente Proposta. 
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2. Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo de 
___________________ ( ) dias, fixado no Edital e conforme especificações técnicas, a 
contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja ace ita, apresentaremos 
garantia de execução no valor de R$____ (  ), constituída  de__________                 
(completar conforme o caso), para realização do contrato. 
 
3. Concordamos em manter a validade da nossa Proposta por um período de 60 (sessenta) 
dias, a partir da abertura da proposta, representando um compromisso que pode ser aceito a 
qualquer tempo antes da expiração do citado prazo. 
 
 
4. Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um 
contrato de obrigação entre as partes. 
 
5. Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 
causa. 
Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital 
e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as 
obras, serviços e fornecimentos. 
Sem mais para o momento, desde já nos colocamos à sua disposição. 
 
Cordialmente, 

------------------------------------------- 
EMPRESA LICITANTE 

Assinatura do representante legal 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXXXXXXX 

TOMADA DE PREÇOS Nº.XXXXXXX 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

 

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 
 

Local, ___ de  de 20XX. 

 
À  XXXXXXXXXXXXXXXXXX – RN 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. xxxx 
Att.: Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

 

A empresa   (nome, qualificação, endereço)   , por seu representante legal abaixo 
assinado, participante do Processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº. XXXXXXXX, 
promovido pelo Município de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tendo como objeto para a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, constantes no Processo licitatório, 
declara para fins de habilitação no referido Processo que: 
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 Não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração pública, em 
qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal; 

 Não está impedida de licitar com o Município de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
 Não possui em seu quadro, menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos perigosos, 

noturnos ou insalubres, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer atividade, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

 Não existe fato impeditivo de sua participação no presente Processo licitatório; 
 Tem condições de apresentar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, 

garantia de execução da obra no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 
 Comprometemo-nos em utilização de produtos ou subprodutos de minerais que 

tenham procedência legal; 
 Conhece, atende e aceita todas as condições do respectivo Edital; e 
 Não possui em seu quadro de funcionários, diretores, responsáveis técnicos ou 

sócios, empregados ou ocupantes de qualquer função gratificada, ativa ou passiva 
junto ao Município de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
Local, ____ de __________________de 20XX. 

 
 
 
 

EMPRESA LICITANTE 
Assinatura do representante legal 

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXXXX 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXXXXXXX 
 
 
 

 
ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  
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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. xxxxxx 

TOMADA DE PREÇOS Nº. xxxxxxx 
 
 
 

ANEXO V:  
 

 

1 – Projetos. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE CARTA-CREDENCIAL 

TOMADA DE PREÇOS Nºxxxxxx 
 

 
 
 

............................., .... de .................. de 20xxxx 
 
 
A 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° XXXXX 
 
 
ASSUNTO: CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE 
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A (nome da empresa), por seu responsável legal infra-assinado, 
CREDENCIA para em seu nome, o(s) Sr.(s) ................................ e .................................... 
Carteira(s) de Identidade n.º ................... e ......................, CPF/MF n.º ............................... e 
.................................... que é (são) a(s) pessoa(s) devidamente AUTORIZADA(s) nos termos 
do Art. 1.288 do Código Civil Brasileiro para que lhe represente junto a essa PREFEITURA 
MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX consoante a exigência contida no item 2.1.5. DAS 
CONDIÇÕES GERAIS do Edital da licitação epigrafada, com plenos poderes irretratáveis e 
irrevogáveis para impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e 
quaisquer deliberações atinentes a esta licitação ficando-lhe(s) vedado o sub-estabelecimento 
dos poderes expressos nesta credencial. 
 

Atenciosamente, 
 

........................................, ... de ............... de 20XX 
(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX/XXXX 
 
 
 
DECLARAMOS para os fins a TOMADA DE PREÇOS n° XXX/XXXX, que a empresa 
__________________________________________ , por seu representante técnico Engº 
____________________________________________, portador do CREA/____ nº 
________ visitou o local onde se realizará a execução da obra objeto desta licitação, tendo 
tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução 
das Obras e dos Serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, 
localização, condições do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, 
edafológicas, climatológicas, etc,. 
 
 
 

___________________ ___ de _______ de 20XX 
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VISTO: 
 
 
 
_______________________________________ 
Responsável Técnico da Empresa Licitante  
Engº ___________________________________ 
CREA/_____ nº _________  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX/XXXX 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - ESTADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° XXXXXXXX 
 
 
 
 
 
 
  A (nome da empresa licitante), por seu representante legal, infra-signatário 
declara, sob pena de rescisão do futuro contrato a ser firmado, caso lhe seja adjudicado à 

licitação em epígrafe, que para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7 da 

Constituição Federal, consoante o que se estabelece no art. 1, da Lei n 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não tem em seus quadros de empregados, menores de 18 anos em 
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, situação permitida pela Constituição Federal. 
 

 
 
 
 
 

........................................, ... de ............... de 20XX 
 
 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXX 
TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX/XXXX 

 
 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

 
RAZÃO 
SOCIAL______________________________________________________________ 
 
CNPJ Nº______________________________________________________________ 

 
ENDEREÇO___________________________________________________________ 
 
E-MAIL: _______________________TEL___________________FAX____________  
 
CIDADE______________________ESTADO________________________________ 
 
PESSOA PARA CONTATO_______________________________________________ 
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Local:________________________, _____de ______________ de 20XX. 
 
 
 

__________________________ 
Assinatura 

 

 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre Comissão Permanente de Licitação e a empresa licitante 
solicita de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter a Presidente. 
 
A não remessa do recibo exime a CPL da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO POR AMBIENTE 

 

 

OBRA: Reforma da Câmara Municipal de Cerro Corá 

LOCAL: Praça Tomaz Pereira nº 11, Centro – Lagoa Nova / RN 

DATA: 12 de Julho de 2022 
 

Fazem parte deste processo, o projeto Arquitetônico, Sistema estrutural em concreto armado, 

Instalações Hidrossanitarias, memorial descritivo e planilha orçamentária de custos. Tentaram-se de forma 

criteriosa, conciliar todas as peças que compõem esse processo. Contudo, caso eventualmente ocorra alguma 

divergência, as dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao profissional responsável pela elaboração dos 

documentos. A planilha orçamentária complementa este memorial descritivo. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

1.1 - Demolição de alvenaria em bloco furado de forma manual sem reaproveitamento. 

1.2 - Demolição de Revestimento cerâmico do piso de forma manual sem reaproveitamento. 

1.3 - Demolição de lajes de forma mecanizada com martelete sem reaproveitamento. As lajes demolidas 

serão a laje de forro de todo o setor antigo mais laje de piso acima de depósito do sub-solo 01. 

1.4 - Remoção de telhas cerâmicas, trama de madeira da cobertura, portas, janelas  e louças de forma 

manual sem reaproveitamento. 

1.5 - Implantação de Tapume com telha metálica trapezoidal fixado com caibros e tabuas, altura mínima 

de 2,0 metros. Elemento fazendo o isolando de todo o perímetro da obra alinhado com a calçada. 

 

2.    INFRA-ESTRUTURA 

 

2.1 - A fundação prevista é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m), executada em 

um sistema composto sapatas isoladas em concreto armado, que terão por função principal transferir ao solo 

subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este que deverá ter boa capacidade de carga à ruptura, 

com valor nominal mínimo de FCK 30 mpa. 

2.2 - O projeto de fundações deverá ser elaborado previamente pela Contratante, de acordo com a NBR 

6122/2010. 

2.3 - As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas, 

principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projeção da obra. Caso seja necessário, 

deverão ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resistência à ruptura, que não poderá 

ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm²), por cargas atuantes da supraestrutura. 
2.4 - As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck mínimo de 30 MPa, nas dimensões 

retangulares mínimas de 0,60 x 0,60m e 0,5m de altura, assentadas sobre solo que tenha resistência à ruptura 

acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 3cm de espessura, nas quais também serão 

embutidos os “arranques” dos pilares, formando o “pescoço” de cada pilar, e que serão preenchidos com 

concreto de resistência característica mínima de 20 MPa. A armação será feita com 12 barras de ferro 10 (3/8”). 

 

3.  SUPERESTRUTURA  

3.1 - GENERALIDADES 

 

3.1.1. Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de concreto armado da obra, quanto 

ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso deverão ser seguidas as normas, 

especificações e métodos brasileiros, principalmente, o atendimento à NBR 6118/2007, na qual deverá estar 
fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente parte constante do acervo técnico na fase licitatória e 

executória da obra. 

3.1.2. Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto arquitetônico 

e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles na execução dos serviços. 
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3.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e minuciosa 

verificação, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalização, das perfeitas disposições, dimensões, ligações 

e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocação da 

canalização elétrica, telefônica, hidráulica, águas pluviais, sanitária e outras que eventualmente serão 

embutidas na massa de concreto. 
3.1.4. A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido, 

implicará na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resistência e estabilidade. 

3.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverão obedecer 

rigorosamente ao projeto, não sendo permitida mudança em suas posições. Sempre que necessário, será 

verificada a impermeabilização nas juntas dos elementos embutidos. 

3.1.6. Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais, 

solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças, custos estes que ficarão a cargo 

exclusivo da Empreiteira. 

3.1.7. A Empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo responsável por 

qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua conta eventual demolição, assim como a 

reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela Fiscalização da contratante. 
3.1.8. Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao nivelamento e 

locação do projeto, sendo a referência de nível (RN), tomada no local junta a Fiscalização. 

 

3.2. MATERIAIS COMPONENTES 

 

3.2.1. Aço para concreto armado 

3.2.1.1. Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para as armaduras 

das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras 

que regem o assunto. De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as 

suas características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, 

esfoliações e corrosão.  

3.2.2. Aditivos 
3.2.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os locais de utilização serão 

definidos após a realização de ensaios e aprovação pela Fiscalização do contratante. 

3.2.3. Agregados 

3.2.3.1. Miúdo 

3.2.3.1.1. Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de rochas 

estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material 

deverá estar isento de substâncias nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria 

orgânica, torrões de argila e outras. 

3.2.3.2. Graúdo 

3.2.3.2.1. Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem de rochas sãs, totalmente 

puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, material pulverulento, graveto e outras. Sua composição 
granulométrica enquadrar-se-á rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005. 
3.2.4. Água 

3.2.4.1. A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos, sais, álcalis, ácidos, 

óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. A princípio, água potável poderá ser 

utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a água local ou a disponível possa conter substâncias 

prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico químicas. Cabe ressaltar que água com limite de turbidez 

até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente 

decantada.  

3.2.5. Cimento 

3.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os ensaios da ABNT. O 

Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O 

armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou 
parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades.  

3.2.5.2. O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados será de 30 dias. Vencido esse prazo, 

o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da Fiscalização, que poderá indicar as peças (se houver) 

que receberão concreto com cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento será fornecido o 

certificado de origem correspondente. Não será permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou 

procedência. 

 

3.3. ARMAZENAMENTO 

 

3.3.1. De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as características exigidas 

para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação nos canteiros. 
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3.3.1.1. Aços 

3.3.1.1.1. Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de 

madeira e classificados conforme tipo e bitola. 

3.3.1.2. Agregados 

3.3.1.2.1. Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo que 
não sejam contaminados por ocasião das chuvas. A quantidade a ser estocada deverá ser suficiente para garantir 

a continuidade dos serviços na obra. 

3.3.1.3. Cimento 

3.3.1.3.1. O armazenamento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos de umidade, à prova 

d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as prescrições da 

NBR 5732/1991 sobre o assunto. 

3.3.1.4. Madeiras 

3.3.1.4.1. As madeiras serão armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre as pilhas, para 

prevenção de incêndio. O material proveniente da desforma, quando não for mais aproveitável, será retirado das 

áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros. 

 
3.4. FORMAS 

 

3.4.1. Generalidades 

3.4.1.1. A planta das formas será parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execução deverá atender 

às prescrições constantes na NBR 6118/2007 e às demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira 

e aço). 

3.4.2. Materiais: 

3.4.2.1. Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no 

projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada bruta. 

3.4.2.2. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite), madeira aparelhada, 

madeira em bruto revestida com chapa metálica, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a 

conveniência da execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização. 
3.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente 

limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da Fiscalização. 

3.4.3.  Execução 

3.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação 

das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. 

3.4.3.2. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões 

requeridas no projeto estrutural. 

3.4.3.3. Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento. 

3.4.3.4. A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitas através de tensor passando por tubo plástico 

rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento uniforme. 

3.4.3.5. Após a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serão vedados com argamassa. 
3.4.3.6. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou espaçadores próprios 

em material plástico injetado, porém não se admitirá uso de tacos de madeira. 

3.4.3.7. Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto após a desforma. No caso 

de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-á utilizar a elevação destas, como forma na execução de pilares e o 

respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que as dimensões das peças estruturais sejam 

respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos de vedação, alinhamento, 

prumo e travamento. 

3.4.3.8. Na forma dos pilares deverão ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para limpeza da junta 

concretada. 

3.4.4. Escoramento 

3.4.4.1. As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e 

dispostos, de modo a evitar deformações superiores a 5 mm, em obediência ao que prescreve a NBR 6118/2007. 
3.4.5. Precauções anteriores ao lançamento do concreto 

3.4.5.1. Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições das formas, a fim de 

assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NBR 6118/2007. 

3.4.5.2. As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou 

outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se 

furos para escoamento de água em excesso. 

 

 

 

3.5.  ARMADURAS 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ 

Praça Tomaz Pereira nº 11 – Centro - CEP – 59.395-000 

CNPJ – 08.386.716/0001-80 

 

3.5.1. Generalidades 

3.5.1.1. As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50A e fios do tipo CA-60, bitolas 

especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações contidos 

na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a Empreiteira providenciará a realização dos 

correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo, de acordo com as NBR ISO 
6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serão aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados 

dos ensaios exigidos na NBR 7480/2007. 

3.5.1.2. Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, sendo permitida a 

solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 6118/2007. 

3.5.1.3. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, 

amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, 

para a perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações do projeto ou determinações da 

Fiscalização. 

3.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor de corrosão 

para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato, devendo as armaduras estar 

limpas e isentas de ferrugem, óleo, graxa, nata de cimento e outras substâncias incrustas, mediante lixamento ou 
jateamento de areia; como aplicador, garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosão 

com trincha de cerdas médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demão será feita em 2 

ou 3 horas após a primeira, ficando a espessura final de película para duas demãos estimada em 1mm. 

3.5.1.5. As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superfície com o revestimento inibidor de 

corrosão. 

3.5.1.6. É recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras tratadas com o revestimento 

inibidor de corrosão, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas demãos, aplicadas a trincha. 

3.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no mínimo 24 horas. 

3.5.2. Cobertura de concreto 

3.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de concreto nunca 

menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007. 

3.5.2.2. Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas pastilhas de 
concreto com espessuras iguais à cobertura prevista. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou 

superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames para fixação 

nas armaduras. 

3.5.3.  Limpeza 

3.5.3.1. As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, 

retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

3.5.3.2. De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas. 

3.5.3.3. Quando feita em armaduras já montadas nas formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir 

que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas próprias formas. 

3.5.4. Dobramento 

3.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura previstos no 
projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na NBR 6118/2007. 

3.5.4.2. As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda. 

3.5.5. Emendas 

3.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, respeitando-

se as prescrições contidas na NBR 6118/2007.  

3.5.5.2. As que não forem previstas, só poderão ser localizadas e executadas conforme a mencionada norma. 

3.5.6. Fixadores e espaçadores 

3.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, lançamento e 

adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que fique garantido o 

recobrimento mínimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não 

provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas. 

3.5.7. Proteção 
3.5.7.1. Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a 

não acarretarem deslocamento nas armaduras. 

3.5.7.2. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata de cimento ou 

óleo solúvel e, na retomada da concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência. 

 

3.6. PREPARO DO CONCRETO 

 

3.6.1. Generalidades 

3.6.1.1. O preparo do concreto será executado mediante equipamento apropriado e bem dimensionado, em 

função das quantidades e prazos estabelecidos da obra. 
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3.6.1.2. O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente às condições de 

resistência, durabilidade e impermeabilidade adequada as condições de exposição, assim como obedecer, além 

destas especificações, as recomendações das normas vigentes da ABNT. 

3.6.2.  Materiais 

3.6.2.1. Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os agregados de uma 
só procedência, a correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de acordo com as dimensões das peças a 

serem concretadas, e fixação do fator água-cimento, tendo em vista a resistência e a trabalhabilidade do concreto 

compatível com as dimensões e acabamento das peças.  

3.6.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverão ser sempre 

da mesma procedência, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspeções visuais, antes 

do recebimento, complementadas pelos testes necessários, a critério da Fiscalização.  

3.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar impermeabilizantes, 

esses serão prescritos pela Fiscalização em consonância com o projeto estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos 

que contenham cloreto de cálcio. 

3.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser utilizados com a autorização 

da Fiscalização, cabendo à Empreiteira apresentar toda a documentação, em apoio e justificativa da utilização 
pretendida. 

3.6.3.  Ensaios 

3.6.3.1. Os ensaios para caracterização dos materiais e os testes para fixação dos traços, serão realizados por 

laboratórios idôneos e os resultados apresentados para aprovação da Fiscalização, antes do início de cada etapa 

do trabalho. 

3.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para 

comprovação de sua adequação ao traço adotado. 

3.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serão retirados dos locais abaixo relacionados. 

3.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundação: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2 séries; vigas de 

respaldo da cobertura: 2 séries. 

3.6.3.5. Cada série será representada por quatro corpos de prova onde dois deles serão rompidos aos sete dias de 

moldagem e os demais com 28 dias. 
3.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado deverá se obter uma série de cada caminhão betoneira. 

3.6.4. Dosagem 

3.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcionados de maneira a produzir 

uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e água sejam mínimas necessárias para obtenção de 

um concreto denso, resistente e durável. 

3.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverão ser tomados a fim de que a elevação da temperatura seja a 

mínima possível. 

 

3.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO 

 

3.7.1 O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, a fim de possibilitar 
maior uniformidade e rapidez na mistura. 

3.7.2 O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário para 

permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária 

aumentará com o volume de concreto amassado e será tanto maior quanto mais seco for o concreto. 

3.7.3 O tempo mínimo para o amassamento deverá atender à NBR 6118/2007, e a adição da água será 

efetuada sob o controle da Fiscalização. 

3.7.4 No caso de mistura do concreto em usina, esta deverá ser acompanhada no local por técnicos 

especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalização. 

 

3.8 TRANSPORTE DO CONCRETO 

 

3.8.1 O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível. 
3.8.2 Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo gasto no 

percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. 

3.8.3 Para tanto, seguir-se-á o disposto na NBR 6118/2007. 

 

3.9 LANÇAMENTO DO CONCRETO 

 

3.9.1. O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico e aprovado pela Fiscalização, não 

se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se concretá-los 

até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as armações das respectivas lajes e vigas. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ 

Praça Tomaz Pereira nº 11 – Centro - CEP – 59.395-000 

CNPJ – 08.386.716/0001-80 

 

3.9.2. A Empreiteira comunicará previamente à Fiscalização, e em tempo hábil, o início de toda e qualquer 

operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, a ser dada pela 

própria Fiscalização. 

3.9.3. O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de abatimento 

(SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão-betoneira. Para 
todo concreto estrutural o SLUMP admitido estará compreendido entre 5 e 1. 

3.9.4. O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças embutidas e 

preparação das superfícies estiverem inteiramente conclusos e aprovados. 

3.9.5 Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de 

concretagem serão limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. 

3.9.6. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos 

manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir abertura de filtros ou janelas 

nas formas, para remoção de sujeiras. 

3.9.7. O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua 

posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.  

3.9.8. No caso de pilares, para evitar formação de vazios antes da sua concretagem, deve-se colocar na forma 
(na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator água e cimento do concreto, com 3 a 4 

cm de altura.  

3.9.3. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra nº. 2 do concreto, lançando nesses 

locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resistência. 

3.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros não é permitida. A utilização de tremonha (tubo com 

funil) é recomendável. 

3.9.11. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega 

do concreto. 

3.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas 

juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que o efeito de retração inicial do 

concreto seja mínimo possível. 

3.9.13. Caso seja realmente necessária a interrupção de uma peça qualquer (viga, laje, parede, etc.), a 
junta de concreto deverá ser executada perpendicular ao eixo da peça e onde forem menores os esforços 

de cisalhamento.  

3.9.14. Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência que poderá agir na superfície da junta, com base 

em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se o lançamento, deverá ser 

removida a nata e feita limpeza na superfície da junta. 

3.9.15. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade e 

deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto às formas 

e peças embutidas. 

 

3.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO 

 

3.10.1. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com equipamento adequado à 

sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas. 

3.10.2. Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos ou 

haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu 

redor, com prejuízo da aderência.   

3.10.3. O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de vibradores de 

imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas, a critério da Fiscalização.  

3.10.4. Para as lajes poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de forma estará 

condicionada à autorização da Fiscalização e a medidas especiais, visando assegurar a imobilidade e 

indeformabilidade dos moldes. 

3.10.5. Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. A vibração 

deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparência e 
qualidade da peça estrutural é requisito importante. 

3.10.6. Sempre será observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrições da norma NBR 6118/2007. 

 

3.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM 

 

3.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-á a lavagem da superfície da junta por meio 

de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo o material solto e toda nata de cimento que 

tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais áspera possível. 

3.11.2. Se eventualmente a operação só puder processar-se após o endurecimento do concreto, a limpeza da junta 

far-se-á mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. 
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3.11.3. A Fiscalização não autorizará o reinício da concretagem se a operação da limpeza não for realizada com o 

devido rigor. O tratamento da junta de dilatação será com silicone ou similar. Também, seguir-se-á o disposto na 

norma NBR 6118/2007. 

 

3.12. CURA DO CONCRETO 

 

3.12.1. Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda 

da água destinada à hidratação do cimento. 

3.12.2. Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra 

chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou 

prejudicar a aderência com a armadura. 

3.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com 

água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado agente químico 

de cura, de modo que a superfície seja protegida pela formação de uma película impermeável. 

3.12.4. Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superfícies expostas do concreto ou que 

reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas. 
3.12.5. Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado, deverá ser curado imediatamente 

após ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superfícies. 

3.12.6. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em que será executada. 

 

3.13. DESFORMA DA ESTRUTURA 

 

3.13.1. As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com 

segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham suficiente dureza para não 

sofrerem danos na ocasião da sua retirada 

3.13.2. A Empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo à NBR 6118/2007, de maneira e não 

prejudicar as peças executadas. 

3.13.3. Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de 3 (três) dias para faces laterais das vigas, 14 
(quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e convenientemente espaçados, a fim 

de garantir estabilidade mecânica à estrutura. 

3.13.4. Ficará a critério da Fiscalização, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos inferiores 

àqueles estabelecidos na NBR 6118/2007. 

 

3.14. REPAROS ESTRUTURAIS 

 

3.14.1. No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compreendendo 

demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais adequados, a serem 

aprovados pela Fiscalização, à vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério da Fiscalização, será 

ouvido o projetista (calculista). 
3.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem em superfícies 

defeituosas, obrigatoriamente serão reparadas, de modo a se obter as características do concreto inicial. A 

programação e execução de reparos serão acompanhadas e aprovadas pela Fiscalização. 

3.14.3. As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas. 

 

3.15. PILARES 

3.15.1. Deverão ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas especificações, 

locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de 25 MPa. 

 

3.16. VIGAS 

3.16.1.  Também deverão ser executadas em obediência ao projeto estrutural, quanto a dimensões, alinhamento, 

esquadro e prumo, bem como terão resistência mínima à compressão de 20 MPa. 
 

3.10. LAJE 

3.10.1. A laje obedecerá ao especificado no projeto estrutural, será do tipo pré-moldada, inter eixo entre vigotas de 

38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 4 cm, sobrecarga de 250 Kgf/m² e Fck = 25 Mpa.  

 

3.18. VERGAS 

3.18.1. Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto pré-moldado, de altura compatível com o 

vão (mínimo 10cm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. 

Deverão ultrapassar em, pelo menos, 20 cm de cada lado do vão. As janelas e porta externas terão a execução de 

vergas e contravergas (janelas) duplas, fazendo com quê apareça uma saliência para a parte externa da alvenaria, 

elemento de composição do estilo da fachada. 
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3.13. PILARETES DE AMARRAÇÃO E RUFOS NA COBERTURA 

3.13.1. Serão em concreto armado, com Fck = 20 MPa e dimensões de acordo com o contido no projeto estrutural. 

 

3.20. TOLERÂNCIA NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA 

3.20.1. Na construção da estrutura da obra não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis e dimensões 

fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) dimensões de pilares, vigas e lajes: 

por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensões das fundações: por falta 10 mm e por excesso 30 mm. 

 

3.21. ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA 

3.21.1. Satisfeitas as condições do projeto estrutural e destas especificações, a aceitação da estrutura far -

se-á mediante o contido nas prescrições da norma NBR 6118/2007.  

 

4.0 – COBERTURA 

 

4.1. A estrutura de apoio do telhado será composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas e sem nós que 
comprometam sua durabilidade e resistência. Essa estrutura deverá ser apoioda na laje e obedecer à inclinação 

prevista para as telhas de 18°. 

4.2. Serão empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as medidas da planta de cobertura, 

procedência de primeira qualidade, marca Eternit, Fortilit ou similar, e sujeitas à aprovação da Fiscalização do 

contratante. 

4.3. Todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serão obrigatoriamente da mesma 

procedência e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de concordância.      

4.4. As telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos, tais como furos, 

rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes manchas.  

4.5. Será aplicado a impermeabilização das superfícies da caixa d’agua através de manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico e=3mm, para uma melhor fixação do produto com o reboco. 

4.6. Instalação de rufo em chapa de aço galvanizado numero 24 em todo o perímetro da cobertura nova. 
4.7. Instalação de calha metálica em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento de 33 cm, em todas as faces de 

caimento do telhado. 

4.8. Colocação de Chapim ou pingadeira em mármore ou granito com largura de 25 cm, assentado com 

argamassa 1:6 sobre todas as paredes da platibanda da cobertura. 

 

5.0 – PAREDES E PAINEIS 

 

5.1 – Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. 

Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto 

arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, 
leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por cento), coloração 

uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de 

compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m),  

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia), 

revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 15 

mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no projeto arquitetônico.  

As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente chapisco de cimento e 

areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da sua colocação. 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser perfeitamente 

alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura máxima, alisadas com ponta de colher. 

 

5.2 – Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) 7 x 50 x 50 cm, argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. Aplicação do elemento na área de serviço no sub-solo 02. 

5.3 – Alvenaria de vedação de blocos de gesso 10x50x66 cm, blocos com espessura de 10 cm. Execução 

de vedação dos gabinetes 06, 07 e 08 no pavimento Sub-solo 01. 

5.4 – Porta de madeira maciça pesada, 90 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, fornecimento e 

instalação. Portas estão localizadas na entrada principal (2 folhas), copa (1 folha) acesso ao plenário (2 folhas). 

5.5 – Kits de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico Branco, folha leve ou média. Fixação 

com preenchimento de espuma expansiva. 

5.6 – Janela de madeira de lei para vidro, com batente, alizar e ferragens. Bandeira com aberturas em 

formato quadrado obedecendo especificações do projeto. 

5.7 – Janela em alumínio e vidro de correr ou basculante, fixação em parafuso, com vidros. 
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5.8 – Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2” e barras verticais de DN 1 ½” a cada 10 

cm. Portão instalado no acesso a garagem no sub-solo 02. 

 

6.0 – REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 

 
6.1 - Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações e suas 

pressões recomendadas para cada caso.  As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes da 

aplicação de chapisco no traço 1: 3 e na espessura de 5 mm deve ser feita da seguinte maneira:  

a) em concreto, não deve molhar a superfície que irá receber o chapisco. 

b) lançar com uma certa violência, de uma distância aproximada de 01 (um) metro, à superfície que irá 

receber o chapisco. 

6.2 - O reboco deve ser executado sem que a argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8(parede) não 

fique parada mais que meia hora, nem exposta diretamente ao vento e ao sol. 

Após a cura de 72 hs, aplica-se o reboco com uma espessura mínima de 3 a 4 mm, para que 

posteriormente possamos obter uma espessura final de 2 a 3 mm com o objetivo de evitar-se fissura (provocadas 

pela cura do revestimento, que irá se retrair). 
6.3 - O emboço é aplicado de modo a garantir que a superfície fique totalmente plana e não permita a 

infiltração de água.  É aplicado com uma argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 com espessura de 2cm. 

6.4 - Revestimento decorativo monocamada aplicado manualmente em panos da fachada com presença de 

vãos, execução de molduras e alto relevo em fachadas principais. Detalhe na prancha 02 do projeto 

arquitetônico. 

6.5 - Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas no 

rodapé externo do perímetro das fachadas com altura de 70 cm. 

6.6 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 

cm na altura inteira das paredes internas dos banheiros executados nessa etapa. 

6.7 – Aplicação manual de gesso desempenado ou emassamento em paredes de ambientes internos, 

espessura 0,5 cm. 

6.8 – Forro em placas de gesso na cor branca medindo 60x60 cm, com fixação em laje. 
 

7.0 - PISO 

 

7.1 – Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, 

aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm.  

7.2 - Piso de concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, executado 

na área da garagem no sub-solo 02. 

7.3 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60x60 cm, aplicada em todos os 

ambientes da intervenção. 

7.4 – Piso em granito aplicado nos pisos das escadas. 

7.5 - Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, 
espessura 6 cm. Execução de elemento na calçada. 

 

8.0 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Instalação de entrada de energia elétrica aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm e 

disjuntos de 50 A. 

As instalações elétricas, compreendendo as de força de luz, serão executadas rigorosamente de acordo 

com o projeto básico e especificações abaixo (segundo a NB - 3). 

A fiação será em cobre do tipo Pirastic, Sicop, Condugel ou similar, a qual será embutida em 

eletrodutos de PVC rígido e as emendas dos fios somente poderão ser feitas na caixa de passagem. 

O quadro de distribuição deverá obedecer ao local indicado. 

As tomadas e interruptores deverão ser de fabricação Fame ou similar. 
As luminárias usadas seguirão as especificações constantes no projeto básico. 

Obs: a instalação em eletrodutos embutidos é executada em três fases: 

a) Tubulação (montagem da rede de eletrodutos) 

b) Enfiação (introdução dos fios e cabos no interior dos eletrodutos pelas caixas de passagem e 

enfiação). 

c) Colocação dos aparelhos (montagem das luminárias, tomadas, interruptores, quadro de 

proteções, etc...) 

Os eletrodutos são embutidos nas paredes no interior dos rasgos abertos nas paredes de tijolo, pelo 

menos dois dias após sua confecção quando já esteja firme e não mais possa ser abalada pelo trabalho com a 

talhadeira. 
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Os eletrodutos são montados no taipal das lages logo após sejam colocadas a ferragem positiva pelo 

armador. 

Os eletrodutos ficam, portanto, sobre os ferros da armação.  Todas as caixas que compõem a rede de 

eletrodutos devem ser cheias de papel ou serragem para evitar que penetrem detritos de massa ou concreto nas 

mesmas, dificultando posteriormente sua utilização. 
A enfiação dos condutores, fios ou cabos, deve ser feita de caixa para caixa introduzindo-se 

simultaneamente todos os condutores projetados para tal trecho.  

A enfiação é facilitada pela utilização de arame guia, ao qual se amarram as pontas de todos os 

condutores a serem enfiados no trecho. 

A colocação dos aparelhos é a última parte da execução da instalação elétrica e somente deve ser feita 

após concluída a pintura do cômodo. 

 

9.0 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

Considerações Gerais instalações hidráulicas 

Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto hidráulico, que 
estará fundamentado na NBR 5626/98.  

O abastecimento de água potável se dará de forma independente, mediante cavalete próprio de entrada 

da água com medidor, segundo padrões da concessionária local, e atenderá toda a demanda necessária prevista no 

projeto. 

A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da 

edificação. 

Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente 

e sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas 

abertas pelo solo. 

Os tubos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC 

soldável (classe marrom), da marca Tigre, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido no 

próprio projeto. 
Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações hidráulicas” 

duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e ligações estar em 

conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões e os conectores específicos, de acordo com o tipo de 

material e respectivo diâmetro solicitado no projeto. 

 

Considerações Gerais instalações sanitárias 

As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no respectivo 

projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 

Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa 

técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e qualidade de primeira 

linha, descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.          
Nos ambientes geradores de esgoto sanitário, como sanitários, copa e área de serviço, cada ramal 

secundário será interligado ao seu respectivo primário, seguindo este até a primeira caixa de passagem 

mais próxima, quando então será constituída a rede externa que se estenderá até a caixa de inspeção, 

antes do sistema de rede pública de esgoto. 

As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre 

terreno com base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível o recobrimento, 

ou onde a tubulação esteja sujeita a fortes compressões por choques mecânicos, então a proteção será no sentido 

de aumentar sua resistência mecânica. 

Ainda deverá ser prevista no projeto de esgoto sanitário, tubulação vertical de ventilação, 

“suspiro”, conectada a cada ramal primário, que deverá ter continuidade além da cobertura, em pelo 

menos 0,30 m acima desta.  

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer 
na rede de esgoto por deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a primária como a secundária, serão 

submetidas ao teste de fumaça ou ao teste da coluna de água. 

Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso da 

edificação será envolvida com areia lavada para proteção do material, antes do re-aterro e compactação das 

cavas.  

Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rígido branco, diâmetro mínimo de 100 mm e 

com ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no mesmo padrão, todos da 

marca Tigre, Amanco ou similar. 

Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de PVC rígido com 

ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Amanco ou similar, não sendo 

permitido o aquecimento de tubos e conexões para formar emendas ou curvas. 
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Será executada em obediência ao projeto hidrossanitário e às normas da concessionária local de 

água e esgotos, utilizando-se tubos e conexões apropriados, de PVC soldável. 

Os banheiros terão bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca, devidamente fixada com 
parafusos e; uma caixa sifonada de 100 x 100 x 50 mm; registro de gaveta latão 1 ½”, Bancadas em granito 

cinza com cuba oval, válvula, sifão, engate e torneira. 

Na área de serviço terá 2 tanques de 22 L ou equivalente com 2 torneiras cromadas padrão médio. 

A caixa de inspeção será feita em alvenaria nas dimensões de 0,60m X 0,60m, revestida com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com tampa de concreto armado. 

O tubo de ventilação será de PVC 50mm, fixado à parede com uma braçadeira metálica, a meia 

altura. Esse tubo será ligado à caixa de inspeção e sobressairá do telhado em, pelo menos, 30cm. O encontro 

com o telhado será através da telha de capa (ou de “onda alta”), rejuntada com argamassa de cimento e areia, 

no traço de 1:3. 

A entrada de água, será do padrão CAERN, com nicho contendo cavalete e será provido de registro 

de esfera, de ½". 
A caixa d’água será alvenaria impermeabilizada com manta asfáltica, com capacidade de 13.900 L, 

com extravasor, tubo de limpeza, ventilação, plug roscável de igual diâmetro bóia de ½". 

 

10.0 – PINTURA 

 

10.1. Normas Gerais 
10.1.1. Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 
10.1.2. Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, 

principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a 
umidade relativa do ar. 

10.1.3. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

10.1.4. Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 
10.1.5. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser 
evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor 
adequado. 

10.1.6. Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira 
consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

10.1.7. Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os 
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura. 

10.1.8. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com 
uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão 
seguinte de tinta. 

10.1.9. Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

10.1.10.  Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. 
10.1.11.  As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, 

intactas. 
10.2. Pintura Acrílica  
10.2.1. As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica da marca Coral, Sherwin 

Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador acrílico, 
também da mesma marca da tinta que for aplicada. 

10.2.2. Tanto as paredes internas como os tetos, serão primeiramente emassados e depois 
pintados com tinta acrílica em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga 
ou similar. 

10.3. Pintura em Esmalte Sintético  
10.3.1. Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverão 

primeiramente ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber 
tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas 
demãos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante, caso estas não estejam 
previstas no projeto arquitetônico. 

10.3.2. Todas as portas portões e janelas em madeira e ferro serão devidamente preparadas 
com lixamento e por último, duas demãos de esmalte sintético da mesma marca das portas, na cor e 
tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante. 
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11.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

1.1 PLACA DA OBRA Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo 

disponibilizado pela caixa Econômica federal com medidas padrões do Ministério ou seja 2x3. 

1.2 guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 
1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com 

chumbador mecânico. Instalação na lateral direita da descida da escada de acesso a garagem. Protegendo o 

desnível da área de convivência dos gabinetes do sub-solo 01. 

1.3 Corrimão simples com diâmetro de 1 ½” em aço galvanizado na escada de acesso a garagem. 

1.4 Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com 

chumbador mecânico. Elemento instalado na escada de acesso ao 1] andar e no guarda corpo da galeria. 

1.5 Toalheiro e saboneteira instalados nos banheiros. 

1.6 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - 

fornecimento e instalação. Instalações nos banheiros com dimensões acessíveis para cadeirante. 

1.7 Bancada em granito cinza polido, esp = 3cm, chumbada na parede, assentado com argamassa 

colante ac III, exclusive ferragens. Elemento instalado na cabine de som nos fundos do plenário. 
 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos 

deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços 

públicos (água, esgoto, luz e telefone). 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos recém 

concluídos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatória de operários 

assim o exigirem. 

Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, 

cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, 

devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. A proteção mínima consistirá da 

aplicação de uma demão de cera incolor. 
Os azulejos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serão 

removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância. 

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 

Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático (1:6), enquanto que salpicos e 

aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a lavagem com água. 

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser 

limpos com removedor, não se devendo aplicar ácido muriático nos metais e aparelhos sanitários. 

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor adequado, 

polindo-as finalmente com flanela seca. 

 Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização do Ente 

Federado (Contratante). 
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ASSUNTO:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO: PRANCHA:

ESCALA: DATA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: PROJETO ARQUITETÔNICO:

EXECUÇÃO:

TAXA DE OCUPAÇÃO

ÍNDICE DE PERMEABILIDADE

PLANO DIRETOR PROJETOÁREA DO TERRENO:

ÁREA CONST. EXISTENTE:

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

ENDEREÇO DA OBRA :

ÁREA CONST. AMPLIAÇÃO:

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:

Como indicado 03 / 05 / 2022

CÂMARA MINUCIPAL DE CERRO CORÁ

CÂMARA MINUCIPAL DE CERRO CORÁ

ÁLVARO MELO

Planta de Cobertura, Planta baixa de Reforma do pavimento Térreo, 1º Andar e
Quadro de Esquadrias

01

Álvaro de Araujo Melo

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

- 6,00 %

- 94,00%

- 1,48

312,47 m²

394,68 m²

03

Praça Tomaz Pereira nº 11, Centro - Cerro Corá / RN

69,94 m²

464,62 m²

ESCALA......................................... 1 : 75

PLANTA DE COBERTURA1

ESCALA......................................... 1 : 50

PLANTA BAIXA - 1º ANDAR2

ESCALA......................................... 1 : 50

PLANTA BAIXA - TÉRREO3

05 - QUADRO DE PORTAS

ITEM QTD.
DIMENSÕES INFORMAÇÕES

LARG. ALT. ÁREA MODELO DESCRIÇÃO
P01 3 0,9 2,1 1,89 m² Giro Porta Laminada Melamínico Branco, 1

folha

P02 6 0,8 2,1 1,68 m² Giro Porta Laminada Melamínico Branco, 1
folha

P03 4 0,7 2,1 1,47 m² Giro Porta Laminada Melamínico Branco, 1
folha

P04 2 1,8 2,5 4,50 m² Giro Porta 2 folhas em madeira maciça
almofadada c/ vidro

P05 1 0,9 2,5 2,25 m² Giro Porta 1 folha em madeira maciça
almofadada c/ vidro

P06 1 3 2,1 6,30 m² Correr Portão de Aluminio 1 folha

TOTAL : 17

06 - QUADRO DE JANELAS

ITEM QTD
DIMENSÕES INFORMAÇÕES

LARG. ALT. PEIT. ÁREA MODELO DESCRIÇÃO
J03 2 1 0,5 1,6 0,50 m² Basculante Janela simples de alumínio e vidro
J06 1 1,5 1 1 1,50 m² Correr Janela simples de alumínio e vidro
J15 10 0,8 1,5 0,6 1,20 m² Guilhotina Janela 2 folhas em madeira

almofadada e vidro
J15 9 0,8 1,5 1 1,20 m² Guilhotina Janela 2 folhas em madeira

almofadada e vidro
J16 1 0,8 1,5 1 1,20 m² Fechada Moldura e detalhes da janela em

reboco e fechamento em alvenaria
TOTAL 23
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ASSUNTO:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO: PRANCHA:

ESCALA: DATA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: PROJETO ARQUITETÔNICO:

EXECUÇÃO:

TAXA DE OCUPAÇÃO

ÍNDICE DE PERMEABILIDADE

PLANO DIRETOR PROJETOÁREA DO TERRENO:

ÁREA CONST. EXISTENTE:

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

ENDEREÇO DA OBRA :

ÁREA CONST. AMPLIAÇÃO:

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:

Como indicado 03 / 05 / 2022

CÂMARA MINUCIPAL DE CERRO CORÁ

CÂMARA MINUCIPAL DE CERRO CORÁ

ÁLVARO MELO

Planta de Reforma Sub-solo 01, Sub-solo 02, Fachadas, Perspectiva, Corte 2,
Detalhes Esquadrias e pingadeira

02

Álvaro de Araujo Melo

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

- 6,00 %

- 94,00%

- 1,48

312,47 m²

394,68 m²

03

Praça Tomaz Pereira nº 11, Centro - Cerro Corá / RN

Aprovador

464,62 m²

ESCALA......................................... 1 : 50

PLANTA BAIXA - SUB-SOLO 011 ESCALA......................................... 1 : 50

PLANTA BAIXA - SUB-SOLO 022

05 - QUADRO DE PORTAS

ITEM QTD.
DIMENSÕES INFORMAÇÕES

LARG. ALT. ÁREA MODELO DESCRIÇÃO
P01 3 0,9 2,1 1,89 m² Giro Porta Laminada Melamínico Branco, 1

folha

P02 6 0,8 2,1 1,68 m² Giro Porta Laminada Melamínico Branco, 1
folha

P03 4 0,7 2,1 1,47 m² Giro Porta Laminada Melamínico Branco, 1
folha

P04 2 1,8 2,5 4,50 m² Giro Porta 2 folhas em madeira maciça
almofadada c/ vidro

P05 1 0,9 2,5 2,25 m² Giro Porta 1 folha em madeira maciça
almofadada c/ vidro

P06 1 3 2,1 6,30 m² Correr Portão de Aluminio 1 folha

TOTAL : 17

06 - QUADRO DE JANELAS

ITEM QTD
DIMENSÕES INFORMAÇÕES

LARG. ALT. PEIT. ÁREA MODELO DESCRIÇÃO
J03 2 1 0,5 1,6 0,50 m² Basculante Janela simples de alumínio e vidro
J06 1 1,5 1 1 1,50 m² Correr Janela simples de alumínio e vidro
J15 10 0,8 1,5 0,6 1,20 m² Guilhotina Janela 2 folhas em madeira

almofadada e vidro
J15 9 0,8 1,5 1 1,20 m² Guilhotina Janela 2 folhas em madeira

almofadada e vidro
J16 1 0,8 1,5 1 1,20 m² Fechada Moldura e detalhes da janela em

reboco e fechamento em alvenaria
TOTAL 23

ESCALA.........................................

PERSPECTIVA3

ESCALA......................................... 1 : 75

FACHADA SUL4 ESCALA......................................... 1 : 75

FACHADA OESTE5

ESCALA......................................... 1 : 10

DET. PINGADEIRA6

ESCALA......................................... 1 : 25

DET. JANELA7

ESCALA......................................... 1 : 25

DET. PORTA SIMPLES8

ESCALA......................................... 1 : 25

DET. PORTA DUPLA9

ESCALA......................................... 1 : 50

Corte 210
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ASSUNTO:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO: PRANCHA:

ESCALA: DATA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: PROJETO ARQUITETÔNICO:

EXECUÇÃO:

TAXA DE OCUPAÇÃO

ÍNDICE DE PERMEABILIDADE

PLANO DIRETOR PROJETOÁREA DO TERRENO:

ÁREA CONST. EXISTENTE:

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

ENDEREÇO DA OBRA :

ÁREA CONST. AMPLIAÇÃO:

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:

1 : 50 03 / 05 / 2022

CÂMARA MINUCIPAL DE CERRO CORÁ

CÂMARA MINUCIPAL DE CERRO CORÁ

ÁLVARO MELO

Cortes 1, 3, 4, 3D escada e Vista 3D Leste

03

Álvaro de Araujo Melo

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

- 6,00 %

- 94,00%

- 1,48

312,47 m²

394,68 m²

03

Praça Tomaz Pereira nº 11, Centro - Cerro Corá / RN

Aprovador

464,62 m²

ESCALA......................................... 1 : 50

Corte 11

ESCALA......................................... 1 : 50

Corte 33

ESCALA......................................... 1 : 50

Corte 44

ESCALA.........................................

3D ESCADA2

ESCALA.........................................

VISTA 3D LESTE5
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ASSUNTO:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO: PRANCHA:

ESCALA: DATA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: PROJETO:

EXECUÇÃO:

ÁREA DO TERRENO:

ENDEREÇO DA OBRA :

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

Álvaro Melo

Locação das Colunas e fundação, Planta de forma 01, Detalhamento e
quantitativo armadura

01

SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

Praça Tomaz Pereira nº11, Centro - Cerro Corá / RN

1 : 50

LOCAÇÃO DAS COLUNAS E FUNDAÇÃO
1

1 : 50

PLANTA DE FORMA 01 - 1ª LAJE
2

RESUMO DO AÇO

ed Ø
COMPRIMENTO

(m) Volume da armadura PESO + 10%

CA-50 8,0 55 m 2761,59 cm³ 23,85 kg
CA-50 10,0 1729 m 135817,33 cm³ 1172,78 kg
CA-50 12,5 360 m 44231,42 cm³ 381,94 kg

CA-60 5,0 1736 m 34091,97 cm³ 294,38 kg

1 : 20

Seção
3

3D armadura
41 : 20

Corte
5

1 : 20

Seção
6

3D armadura
7 1 : 20

Seção
8

3D armadura
9

1 : 20

Seção
101 : 20

Seção
11

3D armadura
12

3D armadura
13

1 : 20

Seção
14

3D armadura
15

1 : 20

Seção
16

3D armadura
17

BLOCO DE FUNDAÇÃO - 60 X 60 X 50 CM

PILAR 01 - 14 X 30 CM - 6 @ 10,0
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P14, P17

PILAR 02 - 14 X 30 CM - 6 @ 12,5
P10, P11, P15, P16

CINTA - 12 X 20 CM - 4 @ 10,0 VIGA 30 - 14 X 30 CM - 6 @ 10,0

VIGA 40 - 14 X 40 CM - 6 @ 10,0 VIGA 50 - 15 X 50 CM - 5 @ 12,5 + 3 @ 10,0 + 2 @ 8,0

312,47 m² 464,62 m²

02
indicada 03 / 05 / 2022
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ASSUNTO:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO: PRANCHA:

ESCALA: DATA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: PROJETO:

EXECUÇÃO:

ÁREA DO TERRENO:

ENDEREÇO DA OBRA :

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

Álvaro Melo

Planta de forma 02 e 03, 3D estrutura, Detalhamento e quantitativo armadura

02

SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

Praça Tomaz Pereira nº11, Centro - Cerro Corá / RN

1 : 50

PLANTA DE FORMA 02 - 2ª LAJE
1

1 : 50

PLANTA DE FORMA 03 - 3ª LAJE
2

RESUMO DO AÇO

ed Ø
COMPRIMENTO

(m) Volume da armadura PESO + 10%

CA-50 8,0 55 m 2761,59 cm³ 23,85 kg
CA-50 10,0 1729 m 135817,33 cm³ 1172,78 kg
CA-50 12,5 360 m 44231,42 cm³ 381,94 kg

CA-60 5,0 1736 m 34091,97 cm³ 294,38 kg

BLOCO DE FUNDAÇÃO - 60 X 60 X 50 CM

PILAR 01 - 14 X 30 CM - 6 @ 10,0
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P14, P17

PILAR 02 - 14 X 30 CM - 6 @ 12,5
P10, P11, P15, P16

CINTA - 12 X 20 CM - 4 @ 10,0 VIGA 30 - 14 X 30 CM - 6 @ 10,0

VIGA 40 - 14 X 40 CM - 6 @ 10,0 VIGA 50 - 15 X 50 CM - 5 @ 12,5 + 3 @ 10,0 + 2 @ 8,0

1 : 20

Seção
3 1 : 20

Corte
4

3D armadura
5

1 : 20

Seção
6

3D armadura
7 1 : 20

Seção
8

3D armadura
9

1 : 20

Seção
10

3D armadura
11 1 : 20

Seção
12

3D armadura
13

3D armadura
14

3D armadura
151 : 20

Seção
16

1 : 20

Seção
17

312,47 m² 464,62 m²

02
indicada 03 / 05 / 2022

3D ESTRUTURA
18
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ASSUNTO:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO: PRANCHA:

ESCALA: DATA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: PROJETO:

EXECUÇÃO:

ÁREA DO TERRENO:

ENDEREÇO DA OBRA :

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:

Como indicado 03 / 05 / 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

Álvaro Melo

Instalações Sanitárias e Quadros de tubos e conexões

01

Álvaro Melo - Arquiteto

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

312,47 m²

02
Praça Tomaz Pereira nº11, Centro - Cerro Corá / RN

464,62 m²

1 : 25

ESGOTO - 1º ANDAR

1 : 25

ESGOTO BANHEIROS- TÉRREO

1 : 50

REDE DE ESGOTO - TÉRREO

1 : 25

ESGOTO BANHEIROS - SUB-SOLO 01

1 : 50

REDE ESGOTO - SUB-SOLO 02

3.1 TABELA - Tubos esgoto

DESCRIÇÃO TUBO DIÂMETRO COMPRIMENTO
Tubo Série Normal 40 7,78
Tubo Série Normal 50 31,98
Tubo Série Normal 100 51,08

3.2 TABELA - Conexões para Esgoto com fabricante

IMAGEM LEGENDA DESCRIÇÃO  com fabricante Tigre QT
A Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6

B Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 8

C Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2

D Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 13

E Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 5

F Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 19

G Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série
Normal - TIGRE

5

H Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série
Normal - TIGRE

6

I Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal -
TIGRE

21

J Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal -
TIGRE

28

L Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série
Normal - TIGRE

2

M Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1

N Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3

O Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
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ASSUNTO:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO: PRANCHA:

ESCALA: DATA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: PROJETO:

EXECUÇÃO:

ÁREA DO TERRENO:

ENDEREÇO DA OBRA :

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:

Como indicado 03 / 05 / 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

Autor

Instalações Hidráulicas e Quadros de tubos e conexões

02

Álvaro Melo - Arquiteto

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

312,47 m²

02
Praça Tomaz Pereira nº11, Centro - Cerro Corá / RN

464,62 m²

1 : 25

INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'AGUA 1 : 50

INST. HIDRÁULICAS - 1º ANDAR

1 : 25

INST. HIDRÁULICAS - TÉRREO 1 : 25

INST. HIDRÁULICAS - SUB-SOLO 01
1 : 25

INST. HIDRÁULICAS - SUB-SOLO 02

1 : 50

VISTA INST. HID. CAIXA D'AGUA

1 : 25

VISTA INST. HID. WC ADAPTADO TÉRREO
1 : 25

VISTA INST. HID. WC SUB-SOLO 01

1 : 25

VISTA INST. HID. SERVIÇO SUB-SOLO 02

1.1 TABELA - Tubos de Água fria

DESCRIÇÃO TUBO DIÂMETRO COMPRIMENTO
Tubo Soldável Marrom 25 31,21
Tubo Soldável Marrom 50 39,80

1.2 TABELA - Conexões de Água Fria com fabricante

IMAGEM LEGENDA DESCRIÇÃO FABRICANTE QT
A Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para

Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
8

B Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

20

C Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

15

D Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'',
PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

12

E Produto Inexistente 4

F Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom,
Água Fria - TIGRE

1

G Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 9

H Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3

1.3 TABELA - Registros água fria

IMAGEM LEGENDA DESCRIÇÃO com fabricante QT
RG Registro de Gaveta DocolBase - 3/4" - Docol 4



DATA: 12/07/2022

LOCAL: PRAÇA TOMAZ PEREIRA Nº11, CENTRO - CERRO CORÁ / RN. BASE: SINAPI Abril/2022 Des.; CAERN Nov./2021 Des.

ITEM SINAPI ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P.UNIT. SUBTOTAL TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.016,22   

1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 9,68         54,20          524,66

1.2 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 122,89     21,35          2623,70

1.3 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 50,64       130,10        6588,26

1.4 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 162,90     3,21            522,91

1.5 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 162,90     6,93            1128,90

1.6 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 18,06       8,66            156,40

1.7 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 und 4,00         11,42          45,68

1.8 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 7,00         35,28          246,96

1.9 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 75,00       109,05        8178,75

2 INFRA-ESTRUTURA -              3.943,69     

2.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
m³ 3,24         93,36          302,49

2.2 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
m³ 2,43         771,22        1874,06

2.3 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Kg 102,98     17,16          1767,14

3 SUPERESTRUTURA -              121.177,05 

3.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 35,70 215,75        7702,28

3.2 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 35,70 110,45        3943,07

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Cerro Corá

Praça Tomaz Pereira, nº 01, Centro - Cerro Corá / RN

CNPJ (MF) 08.386.716/0001-80

OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA
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3.3 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 6,39 916,58        5856,95

3.4 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 44,83 160,31        7186,70

3.5 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 44,83 152,47        6835,23

3.6 103676
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015
m³ 8,94 970,88        8679,67

3.7 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 294,38 18,86          5552,01

3.8 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 23,85 17,48          416,90

3.9 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 1172,78 15,81          18541,65

3.10 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2016

Kg 381,94 13,47          5144,73

3.11 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 74,30 69,34          5151,96

3.12 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

(VERGAS PORTAS E JANELAS)
m 21,60 68,37          1476,79

3.13 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 

= (8+4). AF_11/2020

m² 181,11 180,32        32657,76

3.14 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 

= (8+3). AF_11/2020

m² 68,59       175,41        12031,37
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4 COBERTURA -              28.471,93   

4.1 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

m² 149,83     65,98          9885,78

4.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 149,83     23,91          3582,44

4.3 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (PISO E 

PAREDES ATÉ 1,0 M DA CAIXA D'AGUA)

m² 21,55       98,32          2118,80

4.4 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m 60,00       51,74          3104,40

4.5 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 26,21       62,97          1650,44

4.5 101966
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
m 44,13       184,23        8130,07

5 PAREDES E PAINEIS -              76.937,94   

5.1 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 358,30     75,98          27223,63

5.2 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

m² 1,25         186,36        232,95

5.3 101158
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 

10CM). AF_05/2020
m² 39,36       79,65          3135,02

5.4 90825
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
und 5,00         834,92        4174,60

5.5 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

und 5,00         167,77        838,85
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5.6 100676
BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. 

AF_12/2019
und 5,00         212,47        1062,35

5.7 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und 5,00         1.186,58     5932,90

5.8 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und 4,00         958,84        3835,36

5.9 90789

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und 4,00         929,81        3719,24

5.10
CAERN 

100667

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA

VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO,

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

und 19,00       896,10        17025,90

5.11 102152
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021
m² 19,00       214,67        4078,73

5.12 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

m² 2,50         382,95        957,38

5.13
CAERN 

1090040

PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN

2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019
m² 6,30         749,37        4721,03

6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO -              46.320,99   

6.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 728,49     4,01            2921,24
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6.2 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 665,09     21,45          14266,18

6.3 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 63,40       36,62          2321,71

6.4 87838

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS 

DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 (EXECUÇÃO DE MOLDURAS 

E ALTO RELEVO EM FACHADA)

m² 44,50       82,78          3683,71

6.5 87226

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (REVESTIMENTO 

EXTERNO FACHADA)

m² 34,00       79,94          2717,96

6.6 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 63,40       73,52          4661,17

6.7 87417
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014
m² 354,06     18,58          6578,43

6.8 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m² 231,23     39,66          9170,58

7 PISO -              42.920,32   

7.1 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 73,36       25,62          1879,48

7.2 94992

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

(GARAGEM)

m² 57,59       85,74          4937,77
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7.3 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014

m² 192,63     132,41        25506,77

7.4 98671
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (PISO 

ESCADAS)
m² 10,80       420,12        4537,30

7.5 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
m 131,36     16,27          2137,23

7.6 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
m² 52,79       74,29          3921,77

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -              30.177,23   

8.1 101506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_P

und 1,00         2.115,90     2115,90

8.1 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

und 67,00       132,94        8906,98

8.2 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
und 49,00       174,39        8545,11

8.3 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00         643,49        643,49

8.4 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 10,00       76,21          762,10

8.5 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 8,00         159,47        1275,76

8.6 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 14,00       164,32        2300,48

8.7
CAERN 

100905

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 16,00       127,94        2047,04
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8.8 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 37,00       79,65          2947,05

8.9 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 6,00         34,92          209,52

8.10 98985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
un 4,00         105,95        423,80

9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS -              19.801,46   

9.1 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
m 31,21       11,27          351,74

9.2 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 39,80       24,59          978,68

9.3 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 20,00       8,93            178,60

9.4 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 12,00       19,22          230,64

9.5 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 15,00       16,53          247,95

9.6 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 1,00         24,78          24,78

9.7 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 9,00         7,17            64,53

9.8 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 3,00         26,62          79,86

9.9 89538

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 8,00         4,23            33,84

9.10 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 1,00         36,26          36,26

9.11 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 1,00         20,86          20,86



DATA: 12/07/2022

LOCAL: PRAÇA TOMAZ PEREIRA Nº11, CENTRO - CERRO CORÁ / RN. BASE: SINAPI Abril/2022 Des.; CAERN Nov./2021 Des.
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CNPJ (MF) 08.386.716/0001-80

OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA

9.12 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 3,00         42,49          127,47

9.13 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 4,00         160,18        640,72

9.14 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 7,78         21,13          164,39

9.15 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 31,98       32,07          1025,60

9.16 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 51,08       52,41          2677,10

9.17 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 6,00         7,69            46,14

9.18 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 8,00         13,08          104,64

9.19 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 2,00         28,10          56,20

9.20 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 13,00       11,31          147,03

9.21 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 5,00         12,23          61,15
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9.22 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 19,00       28,17          535,23

9.23 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 5,00         25,77          128,85

9.24 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

und 6,00         48,25          289,50

9.25 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 21,00       10,54          221,34

9.26 89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

und 28,00       17,92          501,76

9.27 COMP.
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE VENTILAÇÃO.
und 2,00         25,92          51,84

9.28 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

und 1,00         13,09          13,09

9.29 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

und 3,00         23,32          69,96

9.30 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

und 1,00         47,91          47,91

9.31 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
un 6,00         37,58          225,48
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9.32 98897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
un 3,00         439,41        1318,23

9.33 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 5,00         533,62        2668,10

9.34 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,00         46,71          233,55

9.35 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 

CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 5,00         743,22        3716,10

9.36 86876
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00         245,17        490,34

9.37 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 3,00         85,50          256,50

9.38 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
m 30,00       57,85          1735,50

10 PINTURA -              10.402,46   

10.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 665,09     13,80          9178,24

10.2 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 80,70       15,17          1224,22

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -              29.830,72   

11.1
2110054 

caern
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00         320,14        1920,84

11.2 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO 

POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P

m 2,90         560,11        1624,32

11.3 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
m 15,00       109,21        1638,15
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11.4 99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 

MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
m 15,92       1.280,64     20387,79

11.5
CAERN 

1070213

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.

R_05/2021
und 5,00         90,93          454,65

11.6
CAERN 

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
und 5,00         82,78          413,90

11.7 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
und 4,00         373,92        1495,68

11.8 102253

BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, CHUMBADA NA PAREDE, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

m² 0,56         1.034,35     579,23

11.9 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
m² 250,22     5,26            1316,16

430.000,00   TOTAL AMPLIAÇÃO

O presente orçamento importa o valor de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais)



OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

LOCAL: PRAÇA TOMAZ PEREIRA Nº11, CENTRO - CERRO CORÁ / RN.

DATA: 12/07/2022

Parâmetro % Verificação CÁLCULO DO BDI

Administração Central 4,00% OK 24,00%

Seguros e Garantias 0,80% OK CONDIÇÃO

Riscos 1,27% OK

Despesas Financeiras 1,23% OK

Lucro 7,40% OK

Impostos: PIS e 

COFINS
5,00%

Impostos: ISS (mun.) 2,00% OK

c) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” 

enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, 

unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, 

restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para 

uso agropecuário, estações para trens e 

metropolitanos, estádios esportivos e quadras 

cobertas, instalações para embarque e desembarque 

de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, 

etc.), penitenciárias e presídios, a construção de 

edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões 

industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do 

CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes 

e outros edifícios de finalidade turística.

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Cerro Corá

Praça Tomaz Pereira, nº 01, Centro - Cerro Corá / RN

CNPJ (MF) 08.386.716/0001-80

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a 

utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

OBSERVAÇÕES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados 

devem ser indicados pelo Tomador, conforme 

legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos 

pelo Tomador, através de declaração informativa, 

conforme legislação tributária municipal, a base de 

cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, 

que será um percentual entre 2% e 5%.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar 

a desoneração sobre a folha de pagamento prevista 

na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos 

considerando a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no 

item impostos.



OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

LOCAL: PRAÇA TOMAZ PEREIRA Nº11, CENTRO - CERRO CORÁ / RN.

DATA: 12/07/2022

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

4,65% 4,65%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.016,22 20.016,22

0,92% 0,92%

2 INFRA-ESTRUTURA 3.943,69 3.943,69

28,18% 19,42% 8,76%

3 SUPERESTRUTURA 121.177,05 83.500,00 37.677,05   

6,62% 6,62%

4 COBERTURA 28.471,93 28.471,93   

17,89% 9,65% 8,24%

5 PAREDES E PAINEIS 76.937,94 41.500,00   35.437,94   

10,77% 10,77%

6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 46.320,99 46.320,99   

9,98% 3,37% 6,61%

7 PISO 42.920,32 14.500,00   28.420,32        

7,02% 7,02%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.177,23       30.177,23        

4,60% 1,86% 4,60%

9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 19.801,46       8.000,00     11.801,46        

2,42% 2,42%

10 PINTURA 10.402,46       10.402,46        

6,94% 6,94%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29.830,72       29.830,72        

% PARCIAL 24,99% 25,03% 24,25% 25,73%

% ACUMULADO 24,99% 50,03% 74,27% 100,00%

TOTAL PARCIAL 107.459,90 107.648,98 104.258,93 110.632,18

TOTAL ACUMULADO 107.459,90 215.108,88 319.367,82 430.000,00

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Cerro Corá

Praça Tomaz Pereira, nº 01, Centro - Cerro Corá / RN

CNPJ (MF) 08.386.716/0001-80
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