
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

EpTTAL pE TOMADA pE PREçOS. COM TNVERSÃO pE FASES. OBJETTVANDO A EXECUçÃO

DE OBRAS DEACESSIBILIDADE NOS FóRUNS DE CACONDE, ESPIRITO SANTO DO PINHAL

MOG| GUAçU. SANTA R|TA pO PASSA QUATRO E SÃO S|MÃO

TOMADA DE PREçOS n" O3l2O19

PROCESSO SJC n" 939295t2019

LOCAL, DATA E HORÁR|O DA SESSÃO PÚBL|CAz 1710912019 às 10:00 horas no pátio do

Colégio 184- 1o andar.

A Secretaria da Justiça e Cidadania, doravante referida como "Unidade Contratante", por

intermédio do Senhor Fabio Makoto Tagliaferro Yokoyama, portador do RG no 25.251.625-4

e do CPF n" 252.117.628-19, torna público que se acha aberta nesta unidade, situada a no Pátio

do Colégio,148/184-Centro - São Paulo/SP, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do

tipo MENOR PREçO, que será regida pela Lei Federal no 8.666/1993, pela Lei Estadual n'

6.544/1989, com as alterações da Lei Estadual no 13.121/2008, pelo Decreto Estadual no

56.565/2010 e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

O Edital será publicado em resumo em jornal de grande circulação e poderá ser obtido

gratuitamente no endereço eletrônico http://www.imprensaoficial.com.br. A versão completa

contendo as especificações, desenhos e demais documentos técnicos relacionados à

contratação, poderá ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante simples requerimento

ou por meio eletrônico.

O ENVELOPE No 1 - PROPOSTA, o ENVELOPE No 2 - HABILITAçÃO e as declaraçöes

complementares serão recebidos pela Unidade Contratante em sessão pública que será

realizada no dia, horário e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissão Julgadora da

Licitação.
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1. OBJETO

1.1. Descrição. A presente licitação tem por objeto a execução das obras de acessibilidade

nos Fóruns de Caconde, Espirito Santo do Pinhal. Mogi Guaçu, Santa Rita do Passa Quatro

e São Simão, conforme as especificaçöes técnicas constantes do Projeto Básico, que integra

este Edital como Anexo I, observadas as normas técnicas da ABNT.

1.2. Regime de execução. Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o regime de

empreitada por preço unitário.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto deste certame é de

R$ 2.264.973,78 ldois milhöes duzentos e sessenta e quatro mil. novecentos e setenta e

três reais e setenta e oito centavosl. Os quantitativos e respectivos valores unitários estão

referidos na planilha orçamentária detalhada que consta do Anexo Vll deste Edital.

2. PARTTCTPAçAO NA LIC¡TAçAO

2.1. Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade

seja compatível com o objeto desta licitação e que preencherem as condiçöes e requisitos

estabeiecicios nesre rciirai e na iegisiação apiicávei.

2.2. Vedaçöes. Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas:

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que

tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta

e indireta, com base no artigo 87, inciso lll, da Lei Federal no 8.666/1993 e no artigo 70

da Lei Federal no 1O.520/2002;

2.2.2.Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual

ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso lV, da Lei Federal no 8.666/1993;

2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou

trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos membros

da Comissão Julgadora da Licitação, nos termos do artigo 90 da Lei Federal no

8.666/1993;

2.2.4.Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber

citação e responder administrativa ou judicialmente;
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2.2.5. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do

projeto básico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,

acionista ou detentor de mais de 5"/o (cinco por cento) do capital com direito a voto ou

controlador, responsável técnico ou subcontratado;

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações

promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em

virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso ll, da

Lei Federal n" 12.529/2011;

2.2.7.Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de

sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos

do art. 72,5 8", inciso V, da Lei Federal n' 9.605/1998;

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei

Federal no 8.429/1992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública

pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108

da Lei Complementar Estadu al no 709/1993;

2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e

indireta, por desobediência à Lei de Acesso à lnformação, nos termos do artigo 33,

incisos lV e V da Lei Federal no 12.527/2011 e do artigo 74, incisos lV e V, do Decreto

Estadual no 58.052/2Q1 2.

3. FORMA DE APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES E DAS DECTARAçö¡S COTvTpLEMENTARES

3.1. Envelopes. O ENVELOPE No 1 - PROPOSTA e o ENVELOPE No 2 - HABILITAçÃO deverão

ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos, fechados e indevassáveis,

rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificação do licitante (razão social e

CNPJ), a referência à Unidade Contratante e o número deste Edital, conforme o exemplo:
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ENVELOPENOl-PROPOSTA

TOMADA DE PREçOS no 03/2019

UNIDADE CONTRATANTE

(RAZÃO SOCTAL e CNPi)

ENVELOPE No 2 - HABTLTTAçÃO

TOMADA DE PREÇOS no 03/2019

UNIDADE CONTRATANTE

(RAZÃO SOCTAL e CNPJ)

3.2. Declaraçöes complementares. Os licitantes deverão apresentar, fora dos envelopes

indicados no item 3.1, as seguintes declaraçöes complementares:

3.2.1. Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, em conformidade

com o modelo constante do Anexo ll.1;

3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração

subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos

critérios previstos no artigo 30 da Lei Complementar Federal n" 123/2006, bem como sua

não inclusão nas vedaçöes previstas no mesmo diploma legal, em conformidade com o

modelo constante do Anexo ll.2;

3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art.34

da Lei Federal no 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do licitante

afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal no 12.690/2012 e que aufere

Receita Bruta até o limite definido no inciso ll do caput do art.30 da Lei Complementar

Federal n" 123/2006, em conformidade com o modelo constante do Anexo 11.3.

3.3. Comprovação da condição de MIEIEPPICOOPERATIVA. Sem prejuízo das declarações

exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros meios e

documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa, de

empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condiçöes estabelecidas no art.

34, da Lei Federal no 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma:

3.3.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta

Comercial competente;
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3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentação da "Certidão de Breve Relato de Registro

de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte", expedida pelo

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou

documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso ll do

caput do art. 3o da Lei Complementar Federal n' 123/2Q06.

3.4. A apresentação das declaraçöes complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 deve ser

feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal simplificado e

diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas que preencham

as condiçöes estabelecidas no art.34 da Lei Federal no 11.488/2007 e que não tenham sido

alcançadas por nenhuma hipótese legal de exclusão. A apresentação da declaração sem que

haja o efetivo enquadramento está sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital e na

legislação aplicável.

3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame poderão

entregaroENVELOPENol-PROPOSTA,oENVELOPENo2-HABILITAçÃOeasdeclaraçöes

complementares no dia da sessão pública ou enviá-los por correspondência.

3.5.1. Envio por correspondência. A correspondência, com aviso de recebimento,

deverá ser endereçada à Comissão Julgadora da Licitação, para o endereço indicado no

preâmbulo deste Edital. O envelope externo deverá conter o ENVELOPE No 1 -
PROPOSTA e o ENVELOPE No 2 - HABILITAçÃO, bem como as declaraçöes

complementares, e será admitido com antecedência mínima de 1 (uma) hora do

momento marcado para a abertura da sessão pública.

3.5.2. O licitante deverá indicar, no envelope externo, abaixo das informaçöes do

destinatário, as seguintes informações:

URGENÏE

TOMADA DE PREÇOS no 03/2Q19

DATA DA SESSÃO: 17 /09/2019

HORÁnto: 10:00 horas
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4. ENVELOPE NO 1 - PROPOSTA

4.1. Conteúdo. O ENVELOPE No1 - PROPOSTA deverá conter os seguintes documentos, todos

assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, juntando-se cópia do

respectivo instrumento de procuração:

4.1.1. Proposta de preço, conforme o modelo do Anexo lll.1, redigida em língua

portuguesa (salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente), com páginas

numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, contendo

os seguintes elementos:

4.1.1.1 Nome, endereço e CNPJ do licitante;

4.1.1.2 Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação;

4.1.1.3. Preço total para a execução do objeto, em moeda corrente nacional, em

algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

4.1.2. Planilha de preços unitários e totais, conforme o modelo do Anexo |ll.2,

preenchida em todos os itens, com seus respectivos preços unitários e global, grafados

em moeda corrente nacional com no máximo duas casas decimais;

4. Í.¡. Cronograma físico-Íinanceiro, coníorme o mocieio cjo Anexo iii.3;

4.i.4. Demonstrativo da composição dos Benefícios e Despesas lndiretas (BDl), conforme

Anexo lll.4;

4.1.5. Demonstrativo dos Encargos Sociais, conforme o modelo do Anexo lll.5;

4.1.6. Declaração, em conformidade com o modelo do Anexo lll.6, afirmando que a

proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus negócios

de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à

Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal no

12.846/2013 e ao Decreto Estadual no 60.106/2014.

4.2. A fim de agilizar a conferência pela Comissão Julgadora da Licitação dos valores

apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4,1.2 e 4.1.3 deverão também

ser apresentados em formato eletrônico (".x/s" ou compatível), copiados em mídia gravável ou

regravável (CD-R, CD-RW ou pen drive).
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4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicação houver sido dividida em itens ou

lotes, as propostas deverão ser apresentadas separadamente pelo licitante dentro do mesmo

ENVELOPE NO 1 - PROPOSTA.

4.4. Preços. Os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas lndiretas

(BDl) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros

aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro

da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalaçöes auxiliares à

obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente

exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes

sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e

regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção

individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório;

acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma

técnica, entre outros.

4.5. Validade da proposta. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no Anexo

lf l.1, o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir do último dia

previsto para o recebimento dos envelopes.

4.5.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissão Julgadora da

Licitação poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de prorrogar o prazo

previsto no item anterior. As respostas se farão por escrito, preferencialmente por meio

eletrônico.

4.5.5.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar

a sua validade.

4.6. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação,

sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não

previstas no Edital e nos seus anexos.

4.7. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que

sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra

decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar

pelo Simples Nacional, ante as vedaçöes previstas na Lei Complementar Federal no 123/2006,

não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua

proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas,

sob pena de desclassificação pela Comissão Julgadora da Licitação.

4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na

situação descrita no item 4.8 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua

exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que

celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso ll, e 51o, inciso ll, da Lei

Complementar Federal no 123/2006, apresentando à Unidade Contratante a

comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.

4.8.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o item

4.8.1, caberá à Unidade Contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente,

solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos termos do

artigo 29, inciso l, da Lei Complementar Federal n" 123/2006.

5. ENVELOPE No Z - HAB|L|TAçÃO

5.1 Conteúdo. O ENVELOPE No 2 - HABILITAçÃO deverá conter os seguintes documentos:

5.1 .1 . Habílítação Jurídica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa

lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em

se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das

cooperativas, estar adequado à Lei Federal no 12.690/2012;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades

empresárias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
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e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento

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

quando a atividade assim o exigir;

f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se

tratando de sociedade cooperativa.

5.1.2. RegulorÍdade fiscal e trøbalhísta

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda

(cNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou

domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do

certame;

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS);

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual;

g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que comprove a

regularidade de débitos tributários relativos ao lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN.

5.1.3. Qualíficação econômico-financeiro

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor

da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1). Se o licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada

na alínea "a" deverá ser substituída por certidão negativa de açöes de insolvência civil.

a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser

comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do

plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.
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a.3) Se o licitante não for sediado no Estado de São Paulo, as certidöes deverão vir

acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando

os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões

negativas de falências, de recuperação judicial ou de execução patrimonial.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b.2) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período

de existência da sociedade;

c) A comprovação da boa situação financeira da empresa a que se refere a alínea "b" será

avaliada de forma objetiva pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez

Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo ao balanço

patrimonial:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADAi\IIA

d) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos

índices de Liquidez Geral LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverá comprovar

que possui patrimônio líquido mínimo equivalente a 10o/o (dez por cento) do valor estimado

da contratação, equivalente a R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais).

5.1 .4. Qualfficação técnÍca

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, da região da sua sede.

b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa

jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execução

de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação,

especificando necessariamente o tipo de obra, as indicações da área em metros quadrados, os

serviços realizados e o prazo de execução. Os atestados devem corresponder a 5oo/o (cinquenta

por cento) das parcelas de maior relevância do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir:

Tabela I - Capacidade técnico-operacional

1 14.04.220
Corrimão tubular em

aço galvanizado,
diâmetro de 1%"

5,220/o M 690,s8 345,29

2 24.03.310

Fornecimento e
montagem de

estrutura em aço
ASTM-436 s/pintura

13,36% KG 17.375,52 8.687,76

3 30.04.020

Revestimento em
placa cerâmica
esmaltada para

parede interna de
10x1Ocm assentada

com argamassa
colante

industrializada

2,670/o M2 837,60 418,80
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Cøso sEb solic¿tøda conrprovøç¿io de CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL adote

ø redação seguíntez

c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de Certidöes de

Acervo Técnico - CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, em nome do(s)

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância

técnica e valor significativo da contratação, a saber:

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional

e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo Vlll.1.

e.1). A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a

quantidade e a natureza dos trabalhos, materlais e equipamentos necessários à

execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as informaçöes

e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo

com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Unidade

a

M

ENGENHEIRO CIVIL/
ARQUITETO/
iILI\ILU UÈ UBKAs

1 14.04.220
Ccr¡'i¡nãc tubulc:'cm

aço galvanizado,
diåmetro de 1%"

5,220/o

KG
ENGENHEIRO CIVIL/
ARQUITETO/

TÉCN|co DE oBRAS
2 24.03.310

Fornecimento e
montagem de estrutura

em aço ASTM-436
s/pintura

13,360/o

3 30.04.020

Revestimento em placa
cerâmica esmaltada

para parede interna de
10x1Ocm assentada

com argamassa colante
industrializada

2,670/o
M2

ENGENHEIRO CIVIL/
ARQUITETO/

TÉcN|co DE oBRAs
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Contratante nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados

levantados por ocasião da visita técnica.

e.21. Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar

necessário. As visitas devem ser previamente agendadas e poderão ser realizadas

até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública.

e.31. Competirá a cada interessado. quando da visita técnica. fazer-se acompanhar

dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informaçöes

necessárias à elaboração da sua proposta.

e.4l As prospecções. investigaçöes técnicas. ou quaisquer outros procedimentos

que impliquem interferências no local em que serão prestados os serviços deverão

ser previamente autorizados pela Unidade Contratante.

e.5ì O interessado não poderá pleitear modificações nos preços. nos prazos ou nas

condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar

quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informaçöes

sobre o local em que serão executados os serviços objeto da contratação.

e.6) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do

certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la,

mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta

sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante

do Anexo Vlll.z do Edital.

5.1.4.1. Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional. Será admitido o

somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica do licitante requerida na

alínea "b "deste item 5.1.4.

5.1.4.2. Comprovação de vínculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A

comprovação do vínculo profissional a que se refere a alínea "c" do subitem 5.1.4 pode se dar

mediante a apresentação de contrato de trabalho, anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e

Previdência Social ou, no caso de prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de

prestação de serviços. No caso de sócio(s), deverá o licitante apresentar cópia do contrato social

atualizado.
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5.1.5. Decløraçöes e outros comprovøções

5.1.5.1. Declaração subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com o

modelo constante do Anexo 1V.1, atestando que:

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a

observância do disposto no inciso XXX|ll do artigo 7.o da Constituição Federal, na forma

do Dccrcto Estadual no. 42.911 /1998;

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em

virtude das disposições da Lei Estadual no 10.218/1999;

c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo

117, parágrafo único, da Constituição Estadual.

5.1.5.4. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a

empregar, na execução do objeto desta licitação, somente produtos e subprodutos de origem

exótica e, no caso da utilização de produtos e subprodutos florestais de origem nativa (artigo

'lo do Decreto Estadual n'53.047/2008), a obrigação de proceder às respectivas aquisições de

pessoa jurídica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, de acordo com o modelo do Anexo

lV.2 deste Edital.

5.1.5.5. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a cumprir

o disposto na Lei Estadual no 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de

São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou

asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição

(Lei Estadual no 16.775/2018), de acordo com o modelo do Anexo lV.3 deste Edital.

5.2. Disposiçöes gerais sobre os documentos de habilitação

5.2.1. Forma de apresentação. Os documentos necessários à habilitação poderão ser

apresentados em original, em cópia autenticada ou em cópia simples que, à vista do original,

será autenticada por membro da Comissão Julgadora da Licitação na própria sessão pública.

5.2.2.CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado

de São Paulo - CAUFESP poderão informar o respectivo cadastramento e apresentar no

ENVELOPE No 2 - HABILITAçÃO apenas os documentos relacionados nos itens 5.1.1 a 5.1.5 que

não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com
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os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas. A Comissão

Julgadora da Licitação diligenciará junto ao CAUFESP para aferir o cumprimento dos requisitos

de habilitação constantes do respectivo cadastro.

5.2.3. Validade das certidões. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões

apresentadas, a Comissão Julgadora da Licitação aceitará como válidas as expedidas até 180

(cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão pública para entrega dos

envelopes e declaraçöes complementares.

5.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os

documentos exigidos no item 4.1.2 deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo

estabelecimento que executará o objeto do contrato.

5.2.5. lsenções e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos

relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital,

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela

correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

6. SESSÃO PÚBLTCA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECTARAçöES COMPLEMENTARES

6.1. Credenciamento. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão

Julgadora da Licitação instalará a sessão pública para receber os ENVELOPES No 1 - PROPOSTA,

os ENVELOPES No 2 - HABILITAçÃO e as declaraçöes complementares a que se refere o subitem

3.2, e, na sequência, procederá ao credenciamento dos representantes dos licitantes.

6.1.1. O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por intermédio de seu

representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com

poderes específicos para intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, inclusive

para interpor recursos ou desistir de sua interposição.

6.1.2. Os representantes deverão identificar-se exibindo documento oficial de

identificação, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de

designação dos dirigentes e do instrumento de procuração, quando for o caso, e outros

documentos eventualmente necessários para a verificação dos poderes do outorgante e

do mandatário.
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6.1.3. É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

6.2. Participação na sessão pública. A sessão será pública e poderá ser assistida por qualquer

pessoa, mas somente será admitida a manifestação dos representantes devidamente

credenciados pela ComissãoJulgadora da Licitação, na forma dos itens 6.1.1 a 6.1.3, não sendo

permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou perturbem o bom andamento dos

trabalhos.

6.3. Aceitação tácita. A entrega dos envelopes à Comissão Julgadora da Licitação implica na

aceitação, pelo licitante, de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como

implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

para a contratação, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de

fato impeditivo a participação, quando for o caso.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Abertura dos envelopes. Após o credenciamento dos presentes, a Comissão Julgadora da

Licitação procederá à abertura dos ENVELOPES No 1 - PROPOSTA. Os documentos neles

contidos serão verificados e rubricados pelos representantes dos licitantes e pelos membros da

Comissão e, posteriormente, serão juntados ao respectivo processo administrativo.

7.1.1.lniciada a abertura do primeiro ENVELOPE No 1 - PROPOSTA estará encerrada a

possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

7.1.2. Os ENVELOPES N' 2 - HABILITAçÃO serão rubricados pelos representantes dos

licitantes e pelos membros da Comissão Julgadora da Licitação e serão mantidos

fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento próprio da sessão pública.

7.2.Análise. Os documentos contidos no ENVELOPE No1 - PROPOSTA serão analisados pela

Comissão Julgadora da Licitação, que verificará a exatidão das operações aritméticas realizadas

pelo licitante e procederá às correçöes correspondentes, caso necessário, com vistas à apuração

do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

7.2.1.8m caso de discrepância entre valores, a Comissão Julgadora da Licitação tomará

como corretos os valores unitários informados pelo licitante na planilha de preços

unitários e totais.
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7.2.2.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela

Comissão Julgadora da Licitação, desde que não haja majoração do preço proposto.

7.3. Desclassificação. Será desclassificada a proposta que:

7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste Edital;

7.3.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos

capazes de dificultar o julgamento;

7.3.3. não apresentar as especificações técnicas previstas no Projeto Básico e demais

documentos que integram o Anexo I do Edital;

7.3.4. apresentar valor global superior àquele orçado pela Unidade Contratante na

planilha orçamentária detalhada, que integra este Edital como Anexo Vll;

7.3.5. apresentar preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero,

incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado;

7.3.6. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que

não tenham sua viabilidade demonstrada por meio de documentação que comprove que

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de

produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global seja

inferior aTOo/o (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50o/o

(cinquenta por cento) do valor orçado pela Unidade Contratante; ou

b) valor orçado pela Unidade Contratante.

7.3.6.2. Nas hipóteses dos itens 7.3.5.2 e 7.3.6 será facultado ao licitante

comprovar, no ptazo assinalado pela Comissão Julgadora da Licitação, a

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de desclassificação.

7 .3.7 . não estiver acompanhada da declaração de elaboração independente de proposta,

exigida pelo item 4.1.6 do Edital;
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7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo

colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame

licitatório.

7.4. Diligências complementares. A Comissão Julgadora da Licitação poderá a qualquer

momento solicitar aos licitantes a composição dos preços unitários dos serviços, materiais ou

equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para analisar a

aceitabilidade da proposta.

7.5. Julgamento. Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de

vantagem não prevista neste instrumento convocatório, baseadas nas propostas dos demais

licitantes ou que apresentem prazos ou condiçöes diferentes dos fixados neste Edital.

7.6. Classificação. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora da

Licitação, que elaborará a lista de classificação observando a ordem crescente dos preços

apresentados.

7.7. Empate ficto. Será assegurado direito de preferência aos licitantes que sejam

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições

estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n" 11.488/2007 cujas propostas sejam iguais ou até

lOYo(dez por cento) supenores a proposta mars bem classrtrcada na lrsta cle que trata o rtem 7.6.

7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condições do item

7.7 que tiver apresentado o menor preço será convocada pela ComissãoJulgadora da

Licitação para apresentar nova oferta com valor total inferior à proposta mais bem

classificada.

7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte ou

cooperativas nas condiçöes do item 7.7, a Comissão Julgadora da Licitação realizará

sorteio para identificar aquela que primeiro poderá apresentar a nova oferta, nos termos

do item 7.7.1.

7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor

classificada desista de apresentar a nova oferta ou não se manifeste no prazo

estabelecido pela Comissão Julgadora da Licitação, serão convocados os demais

licitantes que atendam às condiçöes do item 7.7, na respectiva ordem de classificação,

para o exercício do direito de preferência.
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7.7.4. O exercício do direito de preferência de que trata este item 7.7 ocorrerá na mesma

sessão pública ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, em nova sessão a ser

realizada em dia e horário comunicados aos licitantes pela imprensa oficial. O não

comparecimento implicará na preclusão do direito de preferência que poderia ser

exercido pelo licitante ausente.

7.7.5. Não haverá direito de preferência quando a melhor oferta inicial, segundo a lista

de classificação do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa, empresa de

pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da

Lei Federal n" 11.488/2007.

7.8. Sempre que uma proposta não for aceita, e antes de a Comissão Julgadora da Licitação

passar ao julgamento da proposta subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência

de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso.

7.8.1. Exercido o direito de preferência, será elaborada uma nova lista de classificação

com base na ordem crescente dos preços apresentados.

7.8.2. Não sendo aplicável o direito de preferência, ou não havendo êxito na aplicação

deste, prevalecerá a lista de classificação inicial do item 7.6.

7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, será assegurada

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.9.1. produzidos no País;

7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no País;

7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da etapa de

julgamento das propostas ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado na mesma sessão pública

ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, em nova sessão a ser realizada em dia e horário

comunicados aos licitantes pela imprensa oficial.
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7.11. Licitação fracassada. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Comissão

Julgadora da Licitação poderá fixaraos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação

de novas propostas, marcando-se nova data para a sessão pública mediante publicação na

imprensa oficial.

7.12.Devolução dos envelopes. Os ENVELOPES N" 2 - HABILITAçÃO dos licitantes que tiveram

suas propostas desclassificadas serão devolvidos fechados depois de transcorrido o prazo legal

sem interposição de recurso ou, caso interposto, no caso de desistência ou após a prolação de

decisão desfavorável ao recurso.

7.13. Desistência de proposta. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação.

8. ANALTSE DOS DOCUMENTOS DE HAB|L|TAçAO

8.1. Abertura dos envelopes. Serão abertos os ENVELOPES N'2 - HABILITAçÃO dos três

licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo inabilitação,

serão abertos tantos novos ENVELOPES N" 2 - HABILITAçÄO quantos forem os licitantes

inabilitados, obedecida a lista de classificação final da etapa de julgamento das propostas, até

que se complete o numero de três ou se esgote a lrsta de lrcrtantes classrtrcados.

8.2. A critério da Comissão Julgadora da Licitação, a abertura dos ENVELOPES N' 2 -
HABILITAçAO será feita na mesma sessão pública, se todos os licitantes desistirem da

interposição de recursos em face do julgamento das propostas, or,r em dia e horário

comunicados mediante publicação na imprensa oficial.

8.3. Verificação das condiçöes de participação. Como condição prévia ao exame dos

documentos contidos no ENVELOPE N' 2 - HABILITAÇÃO, a Comissão Julgadora da Licitação

verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas no

item 2.2 deste Edital.

8.3.1. Serão consultados os seguintes cadastros:

8.3.1.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sançöes Administrativas - e-

Sa nçöes (http://www.esa ncoes.sp.gov. br);

8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas CEIS

(http://www.portaltr );
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8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade

Administrativa e lnelegibilidade - CNIA, do Conselho Nacional de Justiça

(trttp:¡¡www.cnjjus.Or ).

8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 será realizada em nome da

pessoa jurídica licitanteetambém de seu sócio majoritário, porforça doartigo 12 da Lei

n" 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.3.3. Constatada a ausência de condições de participação, a Comissão Julgadora da

Licitação reputará o licitante inabilitado.

8.4. Análise. A análise da habilitação será feita a partir do exame dos documentos apresentados

pelo licitante no ENVELOPE N" 2 - HABILITAçÃO em face das exigências previstas no item 5

deste Edital.

8.4.1. A Comissão Julgadora da Licitação poderá suspender a sessão pública para analisar

os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horário

em que retomará os trabalhos, informando aos licitantes. Nessa hipótese, os documentos

de habilitação já rubricados e os ENVELOPES N" 2 - HABILITAçAO ainda não abertos

permanecerão em poder da Comissão até que seja concluída a análise da habilitação.

8.4.2. Será admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos de

habilitação mediante despacho fundamentado da Comissão Julgadora da Licitação,

registrado em ata e acessível a todos.

8.4.2.1. As falhas passíveis de saneamento relativas a situação fática ou jurídica

preexistente na data da abertura da sessão pública de entrega dos envelopes e

declaraçöes complementares, indicada no preâmbulo do Edital.

8.4.2.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,

observados os princípios da isonomia e do interesse público.
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8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de VIEIEPPICOOPERATIVAS. Não será exigida a

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitação de microempresas, empresas

de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condiçöes estabelecidas no art.34, da Lei

Federal no 11.488/2007. Entretanto, será obrigatória a apresentação dos documentos indicados

no subitem 5.1.2 deste Edital no ENVELOPE N" 2 - HABILITAÇÃO, ainda que apresentem alguma

restrição.

8.5.1. Será assegurado oprazo de cinco dias úteis contados a partir do momento em

que o licitante for declarado vencedor do certame para regularização da regularidade

fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, poderá ser

prorrogado por igual período.

8.5.2. A não regularização da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado no item

8.5.1 deste Edital implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo da

aplicação das sançöes cabíveis, sendo facultado à Comissão Julgadora da Licitação

convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato, na ordem de

classificação, ou revogar a licitação.

8.6. Licitação fracassada. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, a Comissão

Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação

de nova documentação, marcando-se nova data para a sessão pública mediante publicação na

imprensa oficial.

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDTCAçAO E HOMOLOGAçAO

9.1.Resultado. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os

requisitos de habilitação e atendendo às demais condições previstas neste Edital e em seus

anexos, oferecer o menor preço.

9.2. Adjudicação. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.

9.3. Preços finais no direito de preferência. Se a vencedora do certame for microempresa,

empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo

34 da Lei Federal n" 11.488/2007 que exerceu o direito de preferência de que trata o item 7.7

deste Edital deverá apresentar, no prazo de dois dias úteis contados da data de adjudicação do
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objeto, os novos preços unitários para a contratação a partir do valor total final obtido no

certame.

9.3.1. Os novos preços unitários serão apresentados em planilha elaborada de acordo

com o modelo do Anexo lll.2 deste Edital.

9.3.2. Caso a obrigação estabelecida no item 9.3 não seja cumprida pelo licitante, os

preços unitários finais válidos para a contratação serão apurados pela Comissão

Julgadora da Licitação mediante a aplicação linear do percentual que retrate a redução

obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido no

certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida

proposta.

9.4. Publicação. O resultado final do certame será publicado na imprensa oficial.

9.4.'1. Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos representantes

credenciados estiverem presentes na sessão pública em que o resultado for

proclamado pela Comissão Julgadora da Licitação, hipótese em que a intimação

constará da respectiva ata.

9.4.2. Os licitantes ausentes serão intimados do resultado pela publicação no Diário

Oficial do Estado.

9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissão Julgadora da Licitação nas diversas fases do

presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a interposição de recurso

no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o

caso

9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, no

endereço indicado no preâmbulo deste Edital.

9.5.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem

desacompanhados das respectivas razões de fato e de direito.

9.5.3. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais

poderão apresentar contrarrazöes no prazo de cinco dias úteis.

9.5.4. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o

ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de cinco dias úteis ou,

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado.
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9.5.5. O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitação

dos licitantes terá efeito suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e

presentes razöes de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos

interpostos nos demais casos.

9.6. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos

oLr, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão Julgadora da Licitação encaminhará

o procedimento licitatório à autoridade competente para homologação do resultado do

certame e adjudicação do objeto ao licitante vencedor, publicando-se os atos no Diário Oficial

do Estado.

10. CONTRATAçÃO

10.1. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para

assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato será fixado

pela Unidade Contratante no ato de convocação e poderá ser prorrogado mediante

solicitação justificada pela adjudicatária e aceita pela Unidade Contratante.

10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de contrato poderá

ser encaminhado para assinatura da adjudicatária mediante correspondência, com

aviso de recebimento, ou meio eletrônico, com confirmação de leitura. O termo de

contrato deverá ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Unidade Contratante, a

contar da data de seu recebimento.

10.2. Manutenção das condições de habilitação. Se, por ocasião da celebração do contrato,

algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da

regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver com o prazo de validade

expirado, a Unidade Contratante verificará a situação por meio eletrônico e certificará a

regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios,

salvo impossibilidade devidamente justificada. Se não for possível a atualização por meio

eletrônico, a adjudicatária será notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista

no prazo de dois dias úteis, sob pena de a contratação não se realizar.
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10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição para a celebração do contrato, bem como para a

realização dos pagamentos dele decorrentes, a inexistência de registros em nome da

adjudicatária no "Cadastro lnformativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades

Estaduais - CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se a devedora

comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8o, 55 1o

e 20. da Lei Estadual no 12.799/2008.

10.4. Condições de celebração. Constituem, igualmente, condiçöes para a celebração do

contrato:

10.4.1. a indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

10.4.2. a apresentação do documento de quetrata o item 5.1 .4,"ã", deste Edital com o

visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, quando a sede da adjudicatária

estiver situada em região não compreendida na área de jurisdição da referida entidade;

10.4.3. a apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame

licitatório, houver se comprometido a exibir por ocasião da celebração do contrato por

meio de declaração específica, caso exigida no item 5.1.5 deste Edital;

10.4.4. A regularização da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, empresa

de pequeno porte ou cooperativa nas condiçöes do art. 34, da Lei Federal no

11.488/2007 que tenha sido habilitada com restrições, nos termos do item 8.5 deste

Edital.

10.5. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido

pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condições de celebração previstas

nos itens 1Q.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando

a adjudicatária às sançöes previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a

Unidade Contratante poderá convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que

respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora.
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11. GARANTTA DE EXECUçÃO CONTRATUAL

11.1. Garantia. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contrataçâo, a

adjudicatária deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor da contratação.

11.1.1. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para a

assinatura do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida,

nos termos do item 10.5, e sujeitando a adjudicatária às sanções previstas neste Edital

e demais normas pertinentes.

11.1.2. Se o valor global da proposta da adjudicatária for inferior a 8,Q"/o (oitenta por

cento) do menorvalora que se referem as alíneas "a" e"b" do 5 1o do artigo 48 da Lei

Federal n" 8.666/1993, será exigida a prestação de garantia adicional correspondente à

diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor

da correspondente proposta.

11.2. Modalidades. A adjudicatária poderá optar por uma das seguintes modalidades de

garantia:

'ii.2.i. Dinheiro. n garantia em ciinheiro cjeverá ser efetuacia meciianre ciepósito

bancário em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple

a correção monetária do valor depositado.

11.2.2. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida pública

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.

11.2.3. Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá

constar a renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

11.2.4. Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se

contemplartodos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal cobertura não

conste expressamente da apólice, a adjudicatária poderá apresentar declaração firmada

pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente

para a cobertura de todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital.



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

1 1.3. Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida,

o pagamento de:

1 1.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.3.2. prejuízos diretos causados à Unidade Contratante decorrentes de culpa ou dolo

da contratada durante a execução do objeto do contrato;

11.3.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Unidade Contratante à

contratada na forma do item 12 deste Editah e

11.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não

adimplidas pela contratada, quando couber.

1 1.4. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as

seguintes:

11.4.1. Caso fortuito ou força maior;

11.4.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos

imputáveis exclusivamente à Unidade Contratante.

1 1.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,

deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A

garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda

que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante após expirada a vigência do contrato

ou a validade da garantia;

1 1.6. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de

execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for

utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá

efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados da data em que

for notificada pela Unidade Contratante para fazê-lo.

1 1.7. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o

cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta será considerada extinta com a

devolução da apólice, da carta-fiança ou com a autorização concedida pela Unidade Contratante

para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.
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1 2. SANçOES ADMTNTSTRATTVAS

12.1. Espécies. A pessoa física ou jurídica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a 88 da

Lei Federal no 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual no 6.544/1989 ficará sujeita à

aplicação das seguintes sanções:

12.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem

prejuízos significativos para a Unidade Contratante;

12.1.2. Multa, nos termos do Anexo Vl deste Edital;

12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração Pública estadual, por prazo não superior a dois anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir os

prejuízos causados e após decorrido o ptazo da sanção do item 12.1.3.

12.2. Autonomia. As sançöes são autônomas e não impedem que a Unidade Contratante

rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditório e ampla defesa, aplique as

demais sançöes eventualmente cabíveis.

12.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas no

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, no Sistema Eletrônico

de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas e-Sançöes

thttp://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas -
C E I S (http ://www. po rta ltra n s pa ren ci a. g ov. b r/cei s).

12.4. Descontos. A Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à contratada pelo

descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato.

12.5. Conformidade com o marco legalanticorrupção. A prática de atos que atentem contra

o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da Administração Pública, ou

que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo

da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de
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responsabilização nos termos da Lei Federal no 12.846/2013 e do Decreto Estadual no

60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.

12.6. Uso irregular de madeira exótica ou nativa da flora brasileira. O descumprimento das

obrigaçöes previstas nos incisos l, ll e lll, do artigo 9o, do Decreto Estadual n" 53.047/2008

sujeitará a contratada à aplicação da sanção administrativa de proibição de contratar com a

Administração Pública por até três anos, estabelecida no artigo 72,58o, inciso V, da Lei Federal

n" 9.605/1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente

de sua responsabilização na esfera criminal e sem prejuízo da aplicação das demais sanções

admi nistrativas cabíveis.

13. SUBCONTRATAçÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto

desta licitação.

14. MEDIçö¡S, pIGRMENTOS, CR|TÉR|OS DE REAJUSTE E RECEBTMENTO DO OBJETO

14.1. Remissão ao contrato. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas

aplicáveis às medições, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando aplicável, estão

previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

1s. TMPUGNAçöES AO EDrrAr

15.1. Prazo. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar a

petição no endereço indicado no preâmbulo em até cinco dias úteis antes da data fixada para a

sessão pública de entrega dos envelopes e das declarações complementares. As impugnaçöes

não suspendem os prazos previstos no Edital.

15.2. Decisão. As impugnações serão decididas pela Comissão Julgadora da Licitação em até

três dias úteis, contados do protocolo.

15.2.1. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para realização

da sessão pública, se for o caso.

15.2.2. As respostas serão juntadas ao processo administrativo e ficarão disponíveis

para consulta por qualquer interessado.
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15.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante,

das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Projeto Básico e na minuta

de termo de contrato.

16. DTSPOSTçöES GERATS

16.1. lnterpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que

não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Julgadora da Licitação.

16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada mediante

publicação no Diário Oficial do Estado.

16.4. Foro. Será competente o foro da Comarca da capital do Estado de São Paulo para dirimir

as questöes decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera administrativa.

16.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não

útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente.

16.6. Anexos. lntegram o presente Edital:

Anexol-ProjetoBásico

Anexo ll - Declaraçöes complementares

Anexo ll.1 - Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;

Anexo ll.2 - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa

de Pequeno Porte;

Anexo ll.2 - Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha

as condições estabelecidas no art.34, da Lei Federal no 11.488/2007.

Anexo lll- Modelos para o ENVELOPE No 1 - PROPOSTA

Anexo lll.1 - Modelo de proposta de preço;

Anexo lll.2 - Modelo de planilha de preços unitários e totais;

Anexo lll.3 - Cronograma físico-financeiro;

Anexo lll.4 - Demonstrativo da composição do BDI;

Anexo lll.5 - Demonstrativo dos encargos sociais;

Anexo lll.6 - Declaração de elaboração independente de proposta.
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Anexo lV - Modelos para o ENVELOPE No 2 - HABILITAçÃO

Anexo lV.1 - Declaração a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;

Anexo lV.z - Declaração de compromisso de utilização de produtos e

subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual no 53,047/2QQ8;

Anexo lV.3 - Declaração de ciência quanto à proibição do uso de amianto,

asbesto e derivados no Estado de São Paulo, nos termos da Lei Estadual no

16.775, de 22 de junho de 2018.

Anexo V - Minuta do contrato

Anexo Vl- Resolucão SJ 35/90;

Anexo Vll - Planilha orçamentária detalhada

Anexo Vlll - Modelos referentes à visita técnica

São Paulo, 29 de agosto de 2019

Graziela Fazzani Pavão

Subscritora do edital

Fabio Makoto Tagliaferro Yokoyama

Chefe de Gabinete
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Anexo I

Proj eto

Básico/Memorial

Descritivo
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PROJETO BÁSICO- ACESSIBILIDADE DOS
GRUPO 06

RUNS DO

1. TNTRODUÇÃO

Este Projeto Básico visa orientar a contratação sob o regime de empreitada a preço

unitário, de empresa especializada em serviços referente à construção civil, com

fornecimento de mão-de-obra qualificada e material de primeira qualidade, visando a

reforma para acessibilidade dos fóruns integrantes do Grupo 06: Caconde, Espirito Santo

do Pinhal, Santa Rita do Passa Quatro, Mogi Guaçu e São Simão.

Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalhos, e padrões de

conduta para a obra descrita abaixo no item OBJETO, e que deve ser considerado como

complementar aos demais documentos contratuais.

2. JUSTIFICATIVA

Para a garantia do direito de acesso à Justiça, é necessário que o Estado forneça

instalações adequadas para recepcionar e dar solução às demandas. Prédios modernos e

eficientes que garantam segurança e conforto aos servidores e usuários, além de

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, são as metas a serem

alcançadas.

O Estado de São Paulo tem mais de 400 prédios de fóruns e compete à Secretaria da

Justiça e Cidadania a responsabilidade pela realização de reformas, ampliações e

construções de novas unidades, por força do disposto no Decreto no 28.253/BB, bem

como adaptar as edificações mais antigas aos projetos de acessibilidade.

Sendo assim, tendo em vista que é dever do Estado em manter suas edificações com

atendimento ao público plenamente acessível, conforme rege a NBR 9050/2004:2015, e

que para o caso em específico, há instauração de Ação Civil Pública pelo MPSP, lnclusive

com aplicação de multa diária a esta Secretaria, para que sejam adotadas providências
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céleres visando o início das aludidas obras, entendemos urgente a abertura de

procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para execução

desses serviços de Engenharia Civil, e assim, superarmos os obstáculos existentes

relacionados à circulação da pessoa com mobilidade reduzida, nas edificações em

epigrafe.

3. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para a reforma quanto a acessibilidade dos fóruns

de: Caconde, localizado na Praça Coronel Gustavo Ribeiro, 50 - Centro; Espirito Santo

do Pinhal, localizado na Avenida I de Julho, 90 - Centro; Santa Rita do Passa Gluatro,

localizado na Rua Victor Annibal Rosin, 251 - Jd. América; Mogi Guaçu, localizado na

Rua José Colombo, 45 - Morro do Ouro; São Simão, localizado na Rua 20 de Agosto,258

- Centro. As intervenções serão realizadas em área total de 5.000,00 m2.

4. DA OBRA

As obras (objeto deste termo) serão executadas pela LICITANTE VENCEDORA

olredeeendo às no!"mas legais e regulares pertinentes, e de acordo com este Projeto

Básico, e, também, de acordo com os projetos básicos de arquitetura, memoriais

descritivos, especificações técnicas e de seus complementos. Fica claro que, os projetos

(Auto Cad) e os demais documentos anexos a este projeto básico se complementam

entre si. Caberá a empresa, concomitantemente à execução das obras, elaborar os

projetos executivos necessários.

OBSERVAÇAO: A execução dos serviços deverão seguir as Normas NBR's, Plano

Diretor do Município, Códigos de Edificações Oficiais, CAU, CREA, etc.

Tendo em vista que a licitação será aberta com o fornecimento apenas dos projetos

básicos de arquitetura, as modificações decorrentes da elaboração dos projetos

executivos que se fizerem necessárias às execuções, ficará a empresa ganhadora da

licitação com a obrigação de apresentar novos projetos (que poderão ser denominados

projetos "as built") constando as adequações que se fizerem necessárias.
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Serão obrigatórias as anotações dos andamentos da obra em diário de obras e este

deverá permanecer no canteiro e ficar disponível à fiscalização por parte da SJDC, para

qualquer tipo de anotação que se fizer necessária referentes às obras em execução. Este

diário deverá ser elaborado de forma contínua e simultânea à execução da obra, com o

registro sistemático, objetivo, sintético e diário dos eventos ocorridos na obra, ou a ela

relacionados, bem como fazer as observações e comentários pertinentes. A não

apresentação dos diários de obra à fiscalização (entregar o original e não cópias) impedirá

o visto nas notas fiscais referentes às medições dos serviços executados no período (para

efetuar medições, os serviços deverão estar executados). Caberá ao fiscal da obra exigir

a manutenção desta documentação em canteiro de obras.

Os valores de referências são: Caconde: R$ 424.247.09; Espirito Santo do Pinhal: R$

627.212,54; Santa Rita do Passa Quatro: R$ 410.509,80; Mogi Guaçu: 461.772.52: São

Simão: R$ 341.231,83, os quais totalizam o montante de R$ 2.264.973,78 (dois milhöes

duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e setenta e oito

centavos). As planilhas orçamentárias foram elaboradas com base na tabela de preços

apresentados pela Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS, Boletim 176, de

Julho/2019.

5. ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA

Conforme já mencionado, o contrato deve ser fírmado sob o regime de empreitada por

preços unitários, em conformidade com o previsto na planilha de preços apresentada

pela Contratada, em sua planilha de referência.

Eventuais serviços extracontratuais, respeitados os limites dispostos no $ 1o do art. 65 da

Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, só poderão ser executados mediante prévia

6. CONSIDERAÇÕrcS rÉCNrC¿,S

CONSIDERAçÖES PRELIM INARES
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aprovação do Contratante, sendo remunerados conforme segue

a) Caso ocorram serviços cujos preços não constem da Planilha Orçamentária

Detalhada, serão utilizados os preços e critérios de medição e remuneração

constantes do Boletim de Custos CPOS no 176 (Julho/2019), com desoneração,

que refletem os preços praticados no mercado, acrescidos do percentual do BDI

calculado pelo Contratante. Deste resultado, será deduzido o percentual de

redução médio proposto pela licitante vencedora, obtido entre o valor total proposto

pela mesma e o valor total do orçamento apresentado pelo Contratante. Estes

serviços, e os respectivos valores calculados, farão parte da Planilha Orçamentária;

b) Na hipótese de ocorrência de serviços cujos valores não constem do Boletim de

Custos CPOS no 176 utilizado, a composição dos preços entre o Contratante e a

Contratada respeitará os praticados no mercado, após realização de pesquisa

mercadológica. Tais preços passarão a integrar a Planilha Orçamentária

apresentada pela licitante, em sua proposta comercial;

c) Na ocorrência do disposto nos subitens a e b será utilizado o índice BDI de 26,400./0

calculado pelo Contratante, salvo se o adotado pela Licitante e apresentado com a

proposta comercial for menor.

d) Para o reajuste, serão observados (especificamente para este caso): periodicidade

de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta por parte da

licitante conforme o disposto no Decreto n" 27.133187, com as modificações

introduzidas pelo Decreto no 45.113/00, mediante a aplicação do índice Geral de

Edificações - FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo;

As licitantes deverão observar as especificações relativas a cada item dos serviços

constantes no Orçamento de Referência, sem nenhuma mudança nas descriçöes e

nos quantitativos de serviços. No julgamento das propostas dos licitantes, serão

admitidos custos unitários superiores ao da planilha original, desde que o preço global, já

computado o percentual de BDl, fique igual ou abaixo do valor correspondente calculado a

partir do sistema de referência utilizado.
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Que seja solicitada Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as

condições locais da obra, para o pleno cumprimento das obrigações contratuais, por

intermédio de representante legal habilitado pelo CREA/CAU, informando que visitou e

vistoriou o local de implantação do empreendimento em questão, sendo assim, detentor

de todas as informações relativas à sua execução.

Solicitar registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,

da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem

vinculados.

OBSERVAçÃO: No caso de a empresa licitante, ou o responsável técnico, não serem

registrados ou inscritos no CREA do Estado de São Paulo, solicitamos que sejam

providenciados os respectivos V/SIOS desse órgão regional, por ocasião da assinatura

do contrato.

QUALIFICACÃO TÉCNICA

Preliminarmente, esclarecemos que as licitantes deverão destacar em suas propostas, os

itens indicados em CURVA ABC elaborada pelo GPFOS, e que são exigidos visando

comprovar a qualificação técnica das mesmas para a execução dos serviços pretendidos.

Deverá ser comprovada a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação ou com os itens

pertinentes, por intermédios de Certidões de Acervos Técnicos.

Em consideração à qualificação técnica dos licitantes, diante da relação da matéria com

as atividades desenvolvidas por este Grupo, a fim de preparar o processo licitatório,

seguem as considerações para contribuir em sua edição. A solicitação embasa-se na

necessidade de elaboração do Edital em consonância com os interesses desta Pasta,

quais sejam, selecionar empresa qualificada para a contratação, que apresente melhores

condições para executar o objeto, com o prazo e a qualidade desejáveis.

Neste sentido, e considerando-se os critérios técnicos, seguem uma relação de
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exigências, que deverão constar no edital, e que as licitantes deverão cumprir mediante

apresentação de documentos. Os itens constantes da listagem são considerados por este

Departamento como de grande relevância técnica e financeira, levando em conta as

características do projeto a ser executado.

Com o critério financeiro, o balizamento foi estabelecido através da "curva ABC", descrito

da seguinte forma:

a) ltens de grande relevância que representam 650/0 do valor total da planilha

orçamentária;

b) ltens de média relevância que representam 25Yo do valor total da planilha

orçamentária;

c) ltens de baixa relevância que representam 1Ùo/o do valor total da planilha

orçamentária.

Com o critério técnico, foram considerados os itens que tem grande relevância, levando-

se em conta a quantidade demandada e especificidade do serviço, ou seja, existe a

necessidade do interessado ter conhecimento de execução do serviço ("know-how"), além

de já ter realizado trabalhos com as quantidades requeridas para este projeto.

Aplicadas às considerações acima descritas, foram selecionados 03 (três) serviços de

grande relevância (item A), que se enquadram nos critérios técnicos e financeiros, todos

compatíveis com o escopo de obra apresentado e, portanto, presentes no contrato

visando a retomada da aludida obra.

Entendemos que deverá haver a exigência em Edital, da apresentação de atestados de

execução de obras, por meio de acervo técnico, registrado no CREA, dos seguintes

serviços e suas respectivas quantidades:

,/ Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 1 112":690,58 m;

,/ Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36 s/ pintura: 17.375,52k}s;

/ Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna de 10 x 10 cm,

assentada com argamassa colante industri alizada: 837,60 m2
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NOTA: Esclarecemos que não são exigidos em CURVA ABC, itens referentes à

instalação de equipamentos, destacando ainda que o exoosto acima é meramente

suoestão deste GPFOS. a oual comoetirá às áreas comoetentes. deliberar acerca da

comprovação de tais serviços constar em Edital de Concorrência Pública. Ainda, cabe

informar que seräo avaliados similaridade de itens, não sendo necessário a

comprovação de um determinado serviço, com as exatas descrições conforme

constam em planilha orçamentaria fornecida pela contratante.

Desta feita, em suma, solicitamos que as considerações acima descritas sejam incluídas

no item "QUALIFICAçÃO TÉCNICA" do Edital, junto aos anexos que seguem como

material complementar, que é composto por planilha orçamentária (organizada

financeiramente e visando ilustrar a "curva ABC' utilizada - na qual estão destacados

também os serviços considerados tecnicamente importantes), e que deverá fazer parte do

contrato a ser firmado.

OBSERVAÇAO: Serão aceítas somatórias de CATs, para os itens considerados de maior

relevância do edital, pois, este procedimento (somatório das CATs civis) garante as

particularidades exigidas, e a serem executadas nas obras deste edital (características,

quantidades, qualidades de serviços executados e prazos).

JUSTTFTGATTVAS PARA A ELE|çÃO DAS PARCELAS DE MA|OR RELEVÂNCIA

O objeto trata-se de reforma em prédios de fóruns com seus serviços em pleno

andamento, sendo necessário que se tenha um mínimo de experiência em execução de

intervenções relacionadas à essa situação, salientando ainda que, fatalmente, haverá

intercorrências durante a execução dos serviços (seja por ordem técnica de engenharia,

ou por fatores externos, como por exemplo, eventos naturais climáticos) em que a

empresa contratada deverá apresentar soluções técnicas / administrativas para superar

tais ocorrências, de maneira em que não seja prejudicado o cronograma de obras.

Ainda, deve-se solicitar os Registros de Acervo Técnico - RAT pelo CREA/CAU, nos

termos da Resolução n' 1.025 de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, dos seguintes
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profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolução no 1.010/2005 do mesmo órgão

federal, dos seguintes itens descriminados abaixo:

ENGENHEIRO CIVIL - Serviços Gerais de obra, Recuperação Estrutural, Superestrutura,

Elétrica, Hidráulica, Revestimentos e Pavimentação.

ARQUITETO URBA TTSIA - Serviços Gerais de Obra, Revestimentos, Pavimentação

TÉCNICO DE OBRA- Serviços Gerais de obra

NOTA 1: Serão considerados aprovados, atestados com unidades menores de 50% das

unidades apresentadas nos itens de maior relevância.

NOTA 2: Com relação à indicação da categoria profissional dos responsáveis técnicos

que participarão da obra, para execução dos serviços de maior relevância, solicitamos

conforme apresentado a seguir:

15.03.030

24.03.310

18.11.022

BONTFTCAçAO DE DESPESA ¡ND|RETA - BDr

A planilha abaixo apresenta a composição e custo para BDl, sendo que para a obra em

questão adotou-se o percentual de 26,40Vo, dentro do estipulado como parâmetro pelo

TCU, Acórdão no 32512007, Acórdão no 2.36912011 e Acórdão n" 262212013. Sendo

assim:

Fcrnecimontc e nncntagem Ce
estrutura em aço ASTM-436
s/ pintura

13,36Vo kg

Enaanhaira lÀir¡il I

Arquiteto/ Técnico de
Obras

5,22o/o m
Engenheiro Civil/

Arquiteto/Técnico de
Obras

Corrimão tubular em aço
galvanizado, diâmetro 1 112'

Revestimento em placa
cerâmica esmaltada para
parede interna de 10 x 10 cm,
assentada com argamassa
colante industrializada

2,67olo m2
Engenheiro Civil/

Arquiteto/Técnico de
Obras
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7. FTSCALTZ,AÇLO, ACOMPANHAMENTO E TNICTO DA OBRA

A Fiscalização dos serviços de obra se dará por intermédio da equipe técnica de

engenharia da Pasta.
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8. PRAZ0 PARA ExECUçÃ.o n¡.s OBRAS

As obras deverão ser executadas em 08 (oito) meses, a partir da emissão da Ordem de

lnício dos Serviços, e conforme elucidado em cronograma físico-financeiro.

Caso seja necessário a dilação do prazo inicial previsto, o contrato poderá ser aditado,

desde que plenamente justificado pela Contratada, esclarecendo que o atraso do

cronograma de obras não foi por culpa da mesma, e aceito pela fiscalização da obra.

9. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVrÇOS

Sugerimos que conste do Edital e da minuta de contrato - na cláusula que tratará dos

recebimentos da obra - texto informando que o prazo para os recebimentos será de 105

dias. Neste, estão considerados 15 dias da conclusão das obras para o agendamento do

recebimento provisório e 90 dias de observação (prazo entre recebimentos provisório e

definitivo).

Dito isto, e, concluídas todas as obras e serviços, objetos desta licitação, e se estiverem

em pertertas condrçoes e atestadas pela trscalrzaçao, depots de etètuados todos os testes

e ensaios necessários, bem como, recebida toda a documentação exigida neste termo de

referência e nos demais documentos contratuais, serão recebidos os serviços

provisoriamente (condicionada à conclusão de todas as obras, por se tratar de contrato

único), por intermédio do Termo de Recebimento Provisório - TRP, que procede a

emissão da Nota Fiscal da medição final dos serviços.

A partir da data da emissão do TRP, as obras se encontrarão em um período de

observação de 90 (noventa) dias, para verificação e/ou saneamento de possíveis

patologias de caráter construtiva. Superada esta etapa, deverão ser lavrados os Termos

de Recebimento Definitivo - TRD, onde, a partir das emissões destes, se inicia o prazo de

garantia das obras.

OBSERVAÇAO: A limpeza final das obras, que inclui a retirada de entulhos oriundos das



SECRETAR|A DA JUSTrçA E CTDADANtA

execuções dos serviços, limpeza fina de todo interior do prédio, e limpeza geral nas áreas

externas, é de obrigação da empresa ganhadora da licitação. Será obrigatória a retirada

de entulhos, periodicamente, dos locais de execução dos serviços da obra, bem como, de

toda área externa. Não será emitido o termo provisório de recebimento de obras, se estas

limpezas não estiverem de acordo com as exigências deste item e fiscalização.

VITOR L'ABBATE FILHO

Responsável pelo GPFOS

A obra terá garantia de 05 anos conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro, a contar

da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo - TRD do empreendimento.

No caso dos equipamentos instalados em obra, o prazo mínimo é de 12 (doze) meses a

partir de sua instalação ou a garantia legal do mesmo, o que for maior.

lO.GARANTIA

O contrato deve ser firmado sob o regime de empreitada por preços unitários, em

conformidade com o previsto na planilha de preços apresentada pela Contratada, em sua

planilha de referência, deste, parte integrante. Sendo assim, a remuneração dos serviços

é baseada aos moldes do que rege esta modalidade de contratação.

ll.PAGAMENTO
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ANEXO II

-DECLARAçOES

COMPLEMENTARES

(apresentadas fora dos envelopes)
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ANEXO il.1

MODELO DE DECLARAçÃO DE PLENO CUMPRTMENTO DOS REQUTS|TOS DE

HABIL,TAçÃO

Nome completo:
RG no: CPF no:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresario[),

interessado em participar da Tomada de preços no 03/2019, Processo n'939295/2019, cumpre

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do

inciso I do artigo 40 da Lei Estadual no 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei no

13.121, de 7 de julho de 2008

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO il.2
DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

ATENçAO: ESTA DECLARAçAO DEVE SERAPRESENTADAAPENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO trEM 3.4. DO EDtrA[.

Eu, portador do RG no e do CPF no

representante legal do licitante (nome empresariaf), interessado em

participar da Tomada de preços no Q3/2019, Processo n" 939295/2019, DECLARO, sob as penas

da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos

critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar Federal n" 123/2Q06, bem como sua não

inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assi natu ra do representante legal)
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ANEXO il.3

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOqERATTVA QUE qREENCHA AS
coNDtçöEs ESTABELEC//DAS NO ART. 94, DA LEt FEDERAL No 11.488/2007

ATENçÃo: EsrA DEcr-ARAçÃo oeve SERAnRESENTADAAeENAS poR LrcrrANTEs euE
SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAI.

Eu, portador do RG no e do CPF no

representante legal do licitante (nome empresarial), interessado em

participar da Tomada de preços n" 03/2019, Processo n" 939295/2019, DECLARO, sob as penas

da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal no 12.690/2Q12;

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso ll do caput do art.30

da Lei Complementar Federal n' 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração

do Resultado do Exercício ou documento equivalente;

(Local e data)

(Nome/assinatu ra do representante legal)
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ANEXO III

MODELOS PARA O ENVELOPE NO

1I PROPOSTA
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ANEXO ilt.1

MODELO DE PROPOSTA

OBS: cada Unidade Controtante deveró adaptar este modelo ds suøs necessidades, de acordo com

as opções exercidas no Anexo I - Projeto Bósico e no instrumento convocotório.

TOMADA DE PREçOS N o 03/2019

PROCESSO N o 93929512019

À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por

intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo

o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condiçöes

e obrigações para a execução do objeto, PROPöE executar o objeto licitado sob sua integral

responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por extenso), já computado o

BDl, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte

indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO il1.2

MODELO DE PLANILHA DE
.ta

PREçOS UNrTARTOS E TOTATS
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oBRA: SERVTçOS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE - SP

LOGAL: CACONDE - SP
PLANILHA R

coDtGo DESCRICAO UNID. OUANT UNIT TOTAL
0117051 Proieto execut¡vo de estrutura em formato A1 UN 2.OO

0117071 Proieto execut¡vo de instalacões hidrául¡cas em formato A1 UN 1,00

0117111
Projeto executivo de instalações elétricas em formato
A1 un 1.00

0123200
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
execução de perfuração em concreto com broca diamantada

tx 1.00
0123270 FuraÇão de 4'em concreto armado m 1.20

0202150 LocaÇão de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m2 unxmes 6,00

0203080
Fechamento provisór¡o de vãos em chapa de madeira
comoensada m2 60.00

0205060
Montagem e desmontagem de anda¡me torre metálica com
altura até 10 m m 60.00

0205202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmes 60,00

0208020 Placa de identificação para obra mz 6.00

0260074
Aomrnrstraçao local 0a oþra para relorma e aoequaçao para
acessibilidade no Fórum de Caconde ci 1,00

03.04.020 Demolic.ão manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m2 117.58

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
vazado, incluindo revest¡mento m3 26.44

0301 020 Demol¡cão manual de concreto s¡mples m' 3.20

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metál¡ca - mater¡al
volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel,
olástico e metal m3 62,88

06.02.020
Escavação manual em solo de 18 e 2¡ categoria em vala ou
cava até 1,50 m m3 15,83

06.02.040
Escavação manual em solo de 1u e 2u categoria em vala ou
cava além de 1,50 m m3 15,06

1118110
Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de
entulho m3 9.33

11.18.020 Lastro de areia m3 1.75
1 1 .18.040 Lastro de Dedra britada m3 5.60
12.01-O40 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - comoleta m 67.00
0901 020 Forma em madeira comum oara fundacão m' 55.88
0902020 Forma plana em compensado para estrutura convencional mz 23.46
1 001 040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa ko 683.95
1002020 Armadura em tela soldada de aço kq 44,84

1104020
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg
cimento / m3 m3 4,24

11.03.030 Concreto oreoarado no local. fck = 20.0 MPa m3 13,91

1116020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 18.15

17.O1.O20 Aroamassa de reoularizacão e/ou orotecão m3 3.73
0411020 Retirada de aoarelho sanitár¡o inclu¡ndo acessórios un 8.00

041 1060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor UN 14.00

04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira un 5,00
04.08.040 Retirada de quarniÇão, moldura e peças lineares em madeira, m 48.00
04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em m 24.OO

o417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto,
oiso ou oarede un 7,00

0419120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou
ciqarra un 7,00

1411221
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 'l 9 x 39 cm -
classe B m2 104.42

1402040 Alvenaria de elevaeão 1 tiiolo mecico comum mz 4.88

'1428100
Elemento vazado em vidro tipo veneziana capelinha - 20 x 10 x
l0 cm m2 1.20

1420010 Veroas. contraveroas e oilaretes de concreto armado m3 0.48

46.01.O20
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexões m 30.60

46.01 .010
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (112'),
inclusive conexões m 18.00

47.O4.O40 Válvula de descarqa com reqistro próprio, DN= 1 1i2 UN 3.00
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46.01 .050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 112'),

inclusive conexões m 20.00

46.02.010
Tubo de PVC rÍgido branco, pontas lisas, soldável, linha
esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 14,00

46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões m 24,00

46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esqoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexöes m 26,00

49.01.016
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com
qrelha un 7,00

4901 030
Ca¡xa s¡fonada cle PVC ríg¡do de 150 x 150 x 50 mm, com
orelha un 4.00

1702020 Chapisco m2 179.61
1702120 Emboco comum m2 179.61

3217010
lmpermeab¡lização em argamassa ¡mpermeável com ad¡t¡vo
hidrófuoo m3 1.72

32.17.050
lmpermeabilização com cimento cristalizante para umidade e
áqua de percolacão m2 77,24

't710020 Piso em qranilite moldado no local m2 21,00

19.01 .440
Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e
larqura de 20 a 30cm, assente com massa m 10,20

1710200 Rodaoé qualquer em oranilite moldado no local até 10 cm m 16,00

1806142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área
interna com saída para o exterior, grupo de absorção Blla,
resistência química A, âssentado com argamassa colante
industrializada

m2

32.02

1 806430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada para rejunte, juntas acima de
5 até 10 mm

mz

137.75

1811022

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede
interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante
industrializada m2 105.73

2403060 Escada marinheiro loalvanizada) m 2.50
2202010 Forro em olae¿ de oesso liso fixo m2 32.O2

26.01.O20 Vidro liso transparente de 3 mm m2 3.50
4005020 lnterruptor com 1 tecla simples e placa ct 9.00
4107070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 18.00

4109750

Reator eletrônico de alto fator de potênc¡a com part¡da

instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares,
base bipino bilateral, 32W - 127 V I 220V UN 9.00

4114070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2

lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W un 9,00

37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 1271220 V, corrente de 10
Aaté304 UN 3.00

37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220i380 V, corrente de 10 A
até 50 A un 2.00

37.13.660
Disjuntor termomagnético, ltipolar 22Ol38O V, corrente de 60 A
até 100 A un 1.00

390201 6
Cabo de cobre de 2,5 mm', isolamento 750 V - isolação em
PVC 70'C m 282,00

3903174
Cabo de cobre de 4 mm2, isolamento 0,6/1 kV - ¡solação em
PVC 70"C m 180.00

3904080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm2 m 40,00

3921 050
Cabo de cobre flexível de 10 mm2, isolamento 0,6/1kV -
isolacão HEPR 90"C m 84.00

4004460 Tomada 2P+T de 20 A - 25O V. comoleta ct 7.00
400701 0 Ca¡xa em PVC de 4' x2' un 14.OO

4007020 Ca¡xa em PVC de 4' x 4' un 7.00

3006061
Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ct 3.00

5005280 Sirene tipo corneta de 12Y UN 3.00
5005400 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 UN 3,00
4205500 Sinalizador audio-visual para advertência UN 3,00
3302060 Massa corrida a base de PVA m2 90,67
331 0050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m2 90,67
331 201 0 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m2 41,65
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33.07.'t02 Esmalte a base de áoua em estrutura metálica mz 67,20

33.01.350
Preparo de base para superfície metálica com fundo
antioxidante m2 187.76

3303040 Caiacão em massa m2 99,02

30.08,060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade
reduzida - 6 litros un 3.00

4401 800
Bacia s¡fonada com æixa de descarga acoplada sem tampa -
6 litros ct 4.00

44.20.230 Tubo de lioacão oara sanitário UN 7.00
4420280 Tamoa de olást¡co oara bacia sanitária un 7.00
44.20.300 Bolsa oara bacia sanitária UN 7.00
4401240 Lavatór¡o em louca com coluna susDensa un 3.00
44_O1.110 Lavatório de louca com coluna un 4.00

4702020
Reg¡stro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4'- linha esoecial UN 3.00

4702050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 1 1/2'- linha especial un 4,00

4420650 Válvula de metal cromado de 1' un 7,00
44.03.360 Ducha hiqiênica cromada un 3,00

4403310

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico,
com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado,
DN= 1/2' un 7,00

44.20.220 Sifão de metal cromado de 1'x1 112 un 7,00
44.20.100 Enoate flexível metálico DN= 1/2' un 7,00

44.03.390
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido
cromado. DN= 1/2' un 7.00

2309030 Porta lisa com batente madeira - 70 x210 cm un 4.00
2309050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 3.00

2801 040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta
interna com I folha UN 7.00

2820413
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3112" x 3", para
porta de até 35 ks un 3,00

23.20.120 Guarnicão de madeira m 69,80

3004060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de
portas, altura de 40 cm m 2.70

3001 030
Barra de apoio reta, para pessoas com mob¡l¡dade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112'x 800 mm un 6.00

3001 120
Barra de apoio reta, para pessoas com mob¡lidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 114'x 400 mm un 6.00

3001 01 0

Barra de apoio, para pessoas com mob¡l¡dade reduzida, em
tubo de aÇo inoxidável de 1 112' m 6.00

3004020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para
sinalizaÇão tátil de alerta / direcional - colado m2 4,88

2604030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumÍnio m2 4,20
4403080 Porta-papel de louca de embutir un 7,00
4403130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 7,00
44031 60 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 7,00

4403050
Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com
visor un 7.00

21 .20.410 Cantoneira de sobreoor em PVC de 4 x 4 cm UN 12.60
21 .20.300 Fita adesiva antiderraoante com laroura de 5 cm m 15.00

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem pintura ks 4.243,34

6'101680

Elevador para passageiros, uso interno com capacidade
mínima de 600 kg para três paradas, portas unilaterais ci 1.00

08.02.050 Cimbramento tLrbular metálico m3xmês 700.80
08.02.060 Montaqem e desmontaqem de cimbramento tubular metálico m3 87.60

370601 0
Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm
de esoessura. com orotecão mínima lP 54 - sem componentes m2

0,20

371 001 0 nu iq o.70

371 3660
Disjuntor termomagnético, llipolat 2201380 V, corrente de 60 A
até 100 A UN

2,00

3720010 lsolador em epóxi de 1 kV para barramento UN 12,00
97.02.036 Placa de identificacão em PVC com texto em vinil m2 0,40

30.06.1 10
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias UN 1,00
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30.06.010
Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para
corrimão un 16.00

30.06.020
Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para
corrimão un 8.00

30.06.030
Anel cle borracha para sinalização tát¡l para corrimão, d¡ámetro
de 4,5 cm un 16.00

2403310 Corrimão tubular em aco oalvanizado. diâmetro 1 1/2 m 157.54

2403040
Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvan¡zado,
diâmetro'l 112' m 37,71

3004030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores
Q5v25v2.5cm\. assentado com aroamassa mista m2 6,86

1 903060 Revestimento em pedra m¡neira comum m2 32,85
5501 020 Limpeza f¡nal da obra m2 332,86

CUSTO TOTAL DO EÍTIPREENDIMENTO

BDI 26.40/"
rKEçt., I(,¡AL U(¡ Eilil.KEENUtMÊNI(,
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I
Obras para acessibilidade do Fórum da Comarca de
Esoírito Santo do Pinhal

0117031 Proieto executivo de arquitetura em formato A1 un 2.OQ

0117051 Proieto executivo de estrutura em formato A1 un 2.00

0117071 Proieto executivo de instalacöes hidráulicas em formato A1 un 1.00
0117111 Projeto executivo de instalaçÕes elétricas em formato A1 un 1,00

0202150
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80
m2 unmes 6,00

m20203080
Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira
compensada 33.00

0208020 Placa de identificacão oara obra m2 6,00

0209030

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até Scm de
diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o
raio de 1,0 km m2 65,00

0260074
Administração local da obra para reforma e adequação para

acessibilidade no Fórum de Espírito Santo do Pinhal ct 1,00
0301 020 Demolicão manual de concreto simples m" 5.5i
0301 040 DemoliÇão manual de concreto armado m3 8,11

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
v azado, i ncluindo revesti mento m3 13,20

0303040
Demolição manual de revest¡mento em massa de parede ou
teto m2 42.60

0304020
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a
base m2 125,46

0401060
Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite
ou mármore m2 3,00

0404020
Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore,
em piso m2 40,00

0409020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 9,00

0409080
Retirada de batente, corr¡mão ou peças lineares metálicas,
fixados m 10.00

0411020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 28,00
041 1 040 Retirada de complemento sanitár¡o chumbado un 22.00

un041 1060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor 8,00
041 '1080 Retirada de reqistro ou válvula embutidos un 48,00

0411120 Retirada de torneira ou chuveiro un 4.00

0417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em
teto, piso ou parede un 18,00

0419120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha
ou ciqarra un 4.00

0422110
Remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo
até 50mm m 10,00

0422130
Remoção de tubulação elétrica embutida diâmetro externo
até 50mm m 30.00

0430060
Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo
conexões, caixas e ralos m 120,00

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica -
material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira,
oapel, olástico e metal m3 50,00

0602020
hscavaçâo manual em solo de 1" e z" categona em vala ou
cava até 1,50m m3 44.49

061 1040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m3 6,34

0612020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30kg m3 53,59
0901 020 Forma em made¡ra comum oara fundacão m' 155.20
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0901 030 Forma em madeira comum para estrutura m2 48.00
1 001 040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa kq 1.084,00
1 001 060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fvk= 600MPa (o 300,00
1002020 Armadura em tela soldada de aco ko 320.00

m31 101 130 Concreto usinado, fck= 25,0 MPa 34,11
1104040 Concreto näo estrutural executado no local, mínimo 200 kg m3 10,56

1116020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 10.56

1116040
Lançamento e aoensamenlo 0e concrelo ou massa em
fundacão ms 30.75

1116060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em
estrutura m3 3,36

1 1 18040 Lastro de pedra britada m3 5,00

1 1 20050
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado
para pisos m 44,00

1201040 Broca em concreto armado diâmetro de 25cm - completa m 108,00

1301 130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT
12 (8+4\ e caoa com concreto de 25MPa m2 4.00

1301150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçadall{ola cerâmica - LT
16 (2+4'l e caoa com concreto de 25MPa m2 4,00

1401020 Alvenaria de embasamento em tiiolo macico comum m3 30,00
1402030 Alvenaria de elevacão de 1/2 tiiolo macico comum m2 60.00

1404200
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de
9cm m2 63,00

1420010 Veroas. contraverqas e oilaretes de concreto armado m3 1,85
1 430020 Divisória em olacas de oranilite com esoessura de 3cm m2 26.20
1501220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas m2 4,00

1 503030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem pintura kq 578.70

m21 60301 0
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS -
perfil ondulado de 6 mm 4,00

1633022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada no 24 - corte 0,33 m 8,00
17Q1Q20 Aroamassa de reqularizacão e/ou protecão m3 1.70
1702020 m2 277.0Ohapisco
1702120 Emboeo comum m2 100,00
1702140 Emboco desemoenado com espuma de poliéster m2 177.O0

1703020 Cimentado desemoenado m2 '145.00

1 806062

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com
textura semirrugosa, grupo de absorção Blb, resistência
química A, assentado com argamassa colante
industrializada m2 63.80

18064'10
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada oara reiunte. iuntas acima de 3 até 5 mm m2 63,80

1811022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x1Ocm,
assentado com aroamassa colante industrializada m2 232.O0

1 901 060
Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e
larqura até 20 cm m 9,84

2120300 Fita adesiva antiderrapante com larqura de 5 cm m 42.O0

m22202030
Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de
12,5 mm, fixo 28,00

23081 00
Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado,
revestido totalmente em laminado fenólico melamínico m2 1,35

2309050 un 2.00
Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm

2309420
Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de
105 a 200 cm un 8,00
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2401030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m2 5,95

2402430
Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte

superior para receber vidro, sob medida m2 3,15

2403040
Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado,
diâmetro de 1 112' m 106,10

2403310 Corrimão tubular em aco qalvanizado, diâmetro 1 1/2" m 339.70
m22601 040 Vidro liso transparente de 4 mm 6,45

2601230 Vidro fantasia de 3/4 mm m2 1,00
2604030 Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio m2 3,00

2801070
Ferragem completa para porta de box de WC tipo
livre/ocuoado cl 8,00

2901020 Cantoneira em alumínio perfil sextavado m 39,00

3001 01 0

Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aco inoxidável de 1 112' m 3.40

3001 020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112'x 500 mm un 2,00

3001 030
Barra de apo¡o reta, para pessoas com mob¡l¡dade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112'x 800 mm un 4.00

3004020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm,
para sinalizacão tátil de alerla ldirecional - colado m2 '15,50

3004030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x25 x
2.5 cm. assentado com aroamassa m¡sta m2 12,25

3004060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de
portas, altura de 40 cm m 3,68

3004070

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5
cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2
mm m2 12.25

3004090
Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi,
comprimento de 20 cm un 44,00

300601 0
Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para

corrimão un 36.00

3006030
Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão,
diâmetro de 4.5 cm un 36.00

30061 1 0
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias un 4,00

3006061

Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ct 2.00

3008060
Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com
mobilidade reduzida - 6 litros un 2,00

4420280 Tamoa de olástico oara bacia sanitária un 2.00

ct2801040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta

interna com 1 folha 2,00

3210110
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a
terra. com DN acima de 2'até 3' m 10,00

321 601 0

lmpermeabilização em pintura de asfalto oxidado com
solventes orqânicos, sobre massa m2 143,00

m33217010
lmpermeabilização em argamassa impermeável com aditivo
hidrófuso 0,84

3302060 Massa corrida a base de PVA mz 143,80
3305330 Verniz em superfÍcie de madeira m2 13,20
3306020 Acrílico oara quadras e pisos cimentados m2 132.70

3307140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica ks 578,70
331 001 0 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m2 143,80

331 0050 Tinta acrÍlica em massa, inclusive preparo m2 140,00

331 1 050
Esmalte à base água em superficie metál¡ca, inclusive
oreoaro m' 578.70

3704250
L¿UaOrO Oe OrSrnOUrçao Unrversar oe soorepor, para

disiuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes un 1,00
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oBRA: SERVTçOS DE ACESS|B|L|DADE DO FÓRUM DACOMARCA DE ESPíRIO SANTO DO
PINHAL

LOCAL: ESPíRIO SANTO DO PINHAL. SP

COD¡GO UNID. OUANT. UNIT TOTAL

un37'13630
Disjuntor termomagnético, bipolar 22O{38OV, corrente de
104 até 504 4,00

3713650
Disjuntor termomagnético, tripolar 2201380V , corrente de
104 até 504 un 4,00

3804040
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4" - com
acessórios m 60.00

3804060
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1" - com
acessórios m 30,00

39031 78
Cabo de cobre de 6 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação em
PVC 70'C m 150,00

39031 70
Cabo de cobre de 2,5 mm', isolamento 0,6/1 kV - isolação
em PVC 70'C m 180,00

UN 22.O0391 0050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm'
391 0060 Terminal de pressão/compressäo para cabo de 6 até 10 un 15,00
4004450 Tomada 2P+T, de 104 250V, completa ci 4,00
4005020 lnterruotor com 1 tecla simples e placa ct 8.00

4006040 Condulete metálico de 314" cl 20,00
4006060 Condulete metálico de 1" cl 5,00

4107070 Lâmoada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 24.00

41 09750

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida
instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares,
base bioino bilateral. 32W - 127 V I 220 V un 12.00

un 't2.oo4114070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha abefta paru 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W

4204120 Mastro simples qalvanizado de diâmetro 2" m 14,00

4401 050 Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros un 8.00
un440',t110 Lavatório de louÇa com coluna 8,00

4401200 Mictório de louÇa sifonado auto aspirante UN 2,00

4401240 Lavatório em louca com coluna suspensa un 2.00

4403050
Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m,
com visor UN 10,00

44031 30 Saboneteira tioo dispenser, para refil de 800 ml un 6,00
44031 80 )isoenser toalheiro em ABS, oara folhas un 6.00

4403310

Torneira de mesa para lavatório, acionamento
hid romecânico, com registro integ rado regulador de v azão,
em latão cromado, DN= 1/2" un 10,00

4403370
I orneira curta com rosca para uso geral, em latao luncl¡do
sem acabamento, DN= 1/2" un 6,00

4420280 Tamoa de olástico oara bacia sanitária un 8.00

4601020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexões m 30,00

4601 050 m 30.00
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 112'),

inclusive conexöes

4602010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha
esqoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m r 6,00

m4602050

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive
conexões 10,00

4602060

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive
conexões m 4.00

4602070

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexões m 20,00
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oBRA: SERVIçOS DE ACESSIBTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA DE ESPíR|TO SANTO DO
PINHAL

LOGAL: ESPíR|TO SANTO DO PINHAL. SP

UNID, UNIT

4608070
Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2
1 /2", inclusive conexões m 10,00

4702020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4'- linha especial un 6,00

4702050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 1 1i2'- linha especial un 6.00

4704040 Válvula de descaroa com reoistro oróor¡o. DN= 1 1/2" un 10,00
4704100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4" un 2,00
4705280 Válvula globo angular de 45' em bronze, DN= 2 112" un 1,00
4901 030 Caixa sifonada de PVC ríqido de 150 x 1 50 x 50 mm, com un 6.00

4906480
Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x
600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg) UN 1,00

5501 020 Limpeza final da obra m2 201,00

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36,
sem pintura ko 3.320,51

61 01 670
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade
mínima de 600kq para duas paradas, portas unilaterais ol 1,00

61 01 800 Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador m' 28.50
9702190 Placa de identificacão em acrílico com texto em vinil m2 0,50

97051 00
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com
pintura em esmalte sintético m2 0,70

BDI
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oBRA: SERV|çOS ADEQUAçÃO E REFORMA PARAACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA
DE MOGI GUAçU

LOGAL: MOGI GUAçU - SP

coDtGo DESCRIGAO UNID. OUANT UNIT TOTAL
117051 Proieto executivo cle estrutura em formato A1 un 2.00
117071 Proieto executivo de instalacÕes h¡drául¡cas em formato A1 un 1.00

117111
Projeto executivo de instalações elétr¡cas em formato
A1 un 1.00

o123200
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para

execução de perfuração em concreto com broca diamantada
tx 1.00

0123270 Furacão de 4-em concreto armado m '1.20

0202150 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m' unxmes 6.00

0203080
Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira
compensada m2 60.00

0205060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com
altura até 10 m m 60.00

0205202 Andaime torre metálico (L,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmes 60,00

0208020 Placa de ident¡f¡cação para obra mz 6,00

0260074
Adm¡n¡stração local cla obra para reforma e adequação para

acessibilidade do Fórum de Mogi Guaçu CI 1,00

03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m2 128,45

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
vazado, incluindo revestimento m3 14,95

0301 020 Demolicão manual de concreto simples m3 17,95

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material
volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel,
nlásticn c mctal m3 50.48

06.02.020
Escavação manual em solo de 1 

a e 2a categoria em vala ou
cava até 1,50 m m3 5.35

06.02.040
Escavação manual em solo de 1u e 2u categoria em vala ou
cava além de 1,50 m m3 9,66

1118110
Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de
entulho m3 3,66

11.18.020 Lastro de areia m3 2.68
1 I .1 8.040 Lastro de Dedra br¡tada m3 5,69
12.01.O40 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - comoleta m 51,00
0901 020 Forma em madeira comum Dara fundacão m2 76.98
0902020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 20,60
1 001 040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fuk= 500 MPa iq 470.11
1002020 Armadura em tela soldada de aco to 42.8,

1104020
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg
cimento / m3 m3 3,45

11.03.090 Concreto oreoarado no local. fck = 20,0 MPa m3 8,17

1 1 16020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 11,61

04.09.060
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas,
chumbados m 31.25

o411020 Retirada de aparelho san¡tärio incluindo acessór¡os un 24.OO

041 1 060 Retirada de complemento sanitário fìxado ou de sobrepor UN 24.OO

04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira un 6,00
04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peÇas lineares em madeira, m 40.00
04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 6.56
04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m2 17,60

0417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto,
oiso ou oarede un 8.00

0419120
Remoção de ¡nterruptores, tomaclas, þotão de campainha ou
c¡qarra un 4.00

1411221
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm -
classe B m2 123.0s

1402040 Alvenaria de elevacão I tiiolo macico comum m2 3,00

1428100
Elemento vazado em vidro tipo veneziana capelinha - 20 x 10 x
10 cm m2 0,60

1420010 Veroas. contraveroas e Dilaretes de concreto armado m3 0.19

46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3i4'),
inclusive conexões m 39.30

46.01 .010
Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 20 mm, (112'),
inclusive conexões m 8,55
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oBRA: SERV|çOS ADEOUAçÃO E REFORMA PARA ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA
DE MOG| GUAçU

LOCAL: MOGI GUAçU - SP
PLANILHA ENT

coDrGo DESCRTÇAO UNID OUANT UNIT TOTAL
47.04.040 Válvula de descarqa com reqistro próprio, DN= I 1/2 UN 2.OO

46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 112'),
inclusive conexões m 12.00

46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha
esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 8,55

46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esqoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões m 11,20

46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esqoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m 25.76

49.01 .016
Caixa s¡fonada cte PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com
qrelha un 6.00

1701020 Aroamassa de reoularizacâo e/ou Drotecão m3 1.61

1702020 Chapisco m' 154.74
1702120 Emboco comum m2 154.74
14.30.860 Divisória em olacas de oranilite com esoessura de 4 cm m2 20.20

3217010
lmpermeabilização em argamassa impermeável com ad¡t¡vo
hidrófuoo m3 0.86

32.17.O50
lmpermeabilização com cimento cristalizante para umidade e
água de percolação m2 96,84

32.16.030
lmpermeabilização em membrana de asfalto modificado com
elastômeros, na cor preta m2 9,31

32.16.050
lmpermeabilização em membrana à base de polímeros
acrílicos. na cor branca m2 þ.bþ

1710020 Piso em qran¡l¡te moldado no local m2 8.00

19.01 .440
Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e
Iarqura de 20 a 30cm, assente com massa m 5.00

1710200 Rodapé qualquer em gran¡l¡te moldado no local até 10 cm m 12.OO

1806142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-S para área
interna com saída para o exterior, grupo de absorção Blla,
resistência química A, assentado com argamassa colante
industrializada

m2

53,50

1 806430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada para rejunte, juntas acima de
5 até 10 mm

m2

220.60

1811022

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede
interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante
industrializada m2 167.10

13.01 .020
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerämica - LT
12 (8+4') e capa com concreto de 20MPa m2 4.20

2403060 Escada marinheiro (galvanizada) m 2.50
2202010 Forro em olaca de qesso liso fixo m2 53.50

26.01.020 Vidro liso transparente de 3 mm mz 2,00
4005020 lnterruptor com 1 tecla simples e placa ct 6,00
4107070 Lâmoada fluorescente tubular. base bioino bilateral de 32 W un 12.00

4109750

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida
instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares,
base bipino bilateral, 32W - 127 V 1220V un 6,00

4114070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W un 6,00

37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 1271220 V, corrente de 10
Aaté304 un 3.00

37.13.630
D¡sjuntor termomagnético, b¡polar 2201380 V, corrente de 10 A
até 50 A un 2.OO

37.13.660
Disjuntor termomagnético, tripolar 2201380 V, corrente de 60 A
até 100 A un 1,00

3902016
Cabo de cobre de 2,5 mmz, isolamento 750 V - isolação em
PVC 70'C m 300.00

39031 74
Cabo de cobre de 4 mm2, isolamento 0,6/l kV - isolação em
PVC 70'C m 210.00

3921 050
Cabo de cobre flexível de 1 0 mm2, isolamento 0,6/1kV -

isolacão HEPR 90"C m 80.00
3904080 Cabo de cobre nu, têmDera mole. classe 2, de 50 mm' m 11.60
4004460 Tomada 2P+T de 20 A - 25O V. comoleta ct 6.00
400701 0 Caixa em PVC de 4- x2' un 10.00
4007020 Caixa em PVC de 4- x 4- un 4.00
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oBRA: SERV|çOS ADEQUAçÃO E REFORMA PARAACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA
DE MOGI GUAçU

LOCAL: MOGI GUAçU - SP

coDrGo DESCRIGAO UNID. QUANT UNIT TOTAL

3006061
Sistema de alarme PNE com indicador áud¡o v¡sual, para
oessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ct 2.00

5005280 S¡rene tiDo corneta de 12 V un 2.OO

5005400 Sirene eletrôn¡ca em caixa metálica de 4 x 4 un 2.OO

4205500 Sinalizador audio-visual 0ara adverténcia un 2.OO

3302060 Massa corrida a base cle PVA m' 120.49
331 0050 T¡nta acrilica em massa, inclusive preparo mt 120.49
3312010 Esmalte em suDerf¡cie de madeira, inclusive preparo m' 60.30
33.11.020 Esmalte em suoerfície metálica. inclusive Dreoaro m2 't13.54

33.01.350
Preparo de base para superficie metálica com fundo
antioxidante m2 1 18.10

3303040 CaiaeÁo em messe m2 46.14

30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade
reduzida - 6 litros un 2,00

4401 800
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa -

ô litros cl 8,00
44.01.200 Mictório de louca sifonado auto aspirante un 2,OO

44.20.130 Tubo de liqacão para mictório, DN= 1/2 un 2,00
44.03.360 Ducha hioiênica cromada un 2,00
47.04.100 Válvula de mictório Dadrão. vazão automática, DN= 3/4 un 2,00
44.20.230 Tubo de lioacão oara sanitário un 2,O0
4420280 Tampa de plástico para bacia sanitária un 10.00
44.20.300 Bolsa oara bacia sanitária un 10,00
4401240 Lavatório em louea com coluna suspensa un 2.00
44.01 .110 Lavatório de louca com coluna un 10,00

4702020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4'- linha especial un 4.00

4702050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 1 112'- linha especial un 2.00

4420650 Válvula de metal cromado de 1- un 6.00

440331 0

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecân¡co,
com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado,
DN= 1/2' UN 12.OO

44.20.220 Sifão rle metal cromado de 1' x 1 112 UN 12.OO

44.20.100 Enqate flexível metál¡co DN= 1/2 UN 12.OO

44.03.390
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido
cromado, DN= 1/2' UN 6,00

23.09.420
Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de
105 a 200 cm un 8,00

2309040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm un 4.00
2309050 Porta lisa com batente made¡ra - 90 x 210 cm un 2.00

28.01.070
Ferragem completa para porta de box de WC tipo
livre/ocupado ct 8,00

2801 040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta
interna com 1 folha un 6,00

2820413
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3112" x 3", para
oorta de até 35 ko un 2.00

23.20.120 iuarnicão de madeira m 60.40

3004060
Revestimento em chapa de aço ¡noxidável para proteção de
Dortas. altura de 40 cm m 1.80

3001030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112'x 800 mm un 4,00

3001 1 20
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 114'x 400 mm un 4,00

3001 01 0

Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aco inoxidável de 1 112' m 4.00

3004020
Revestimento em borracha s¡ntét¡ca colorida de 5,0 mm, para
sinalizacão tátil de alerta / direcional - colado m2 2.50

2604030 Esoelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m2 2.16
4403080 Porta-papel de louça de embutir UN 6.00
44031 30 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 12.OO

44031 80 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 6.00

4403050
Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300i600m, com
visor un 10,00

21.20.410 Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm un 30,40
21.20.300 Fita adesiva antiderrapante com larqura de 5 cm m 10,00

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem pintura ks 5.315.72
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61.01.670
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade
mínima de 600 kq para duas oaradas. portas unilaterais ci 1.00

370601 0

Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm
de esoessura. com orotecão mínima lP 54 - sem componentes m2 0.20

3710010 Barramento de cobre nu iq 0.70

371 3660
Disjuntor termomagnét¡co, ltipolat 22O|3SO V, corrente de 60 A
até 100 A UN 2.OO

3720010 lsolador em eDóxi de 1 kV oara barramento UN 12.OO

97,02.03â Plaea de identificacão em PVC com texto em vinil m2 0.40

30.06.110
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias un 1,00

30.06.010
Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para

corr¡mão un 8,00

30.06.020
Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para

corrimão un 4,00

30.06.030
Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro
de 4,5 cm un 8.00

2403310 Corrimão tubular em aco oalvanizado. diâmeto 1 112' m 103.50

24.03.040
Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanlzado, diâmetro
de 1 112' m 51.05

34.05.310 Gradil de ferro oerfilado. tioo oaroue m2 17.60

3004030
P¡so em ladrilho hidráulico podotátil vár¡as cores
Q5x25v2.5cm\. assentado com aroamassa mista m2 7.48

1 903060 Revest¡mento em Dedra mineira comum m2 50.95
5501 020 L¡moeza final da obra mz 341.23

:USTO TOTAL DO EIIPREENDIMENTO

BDI 26.40o/o
I'](EçU I (, I AL U(J EMI'KEÈ.NUIITIEN ¡ 9
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oBRA: SERV|çOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA
COMARGA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

LOCAL: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

coDlco UNID. QUANT UNIT TOTAL

I

REF.E ADEQUAçAO PARA ACESSTBTL|DADE DO
FÓRuM DE SANTARITADO PASSAQUATRO

0117031 em formatoa u un 2.00
0117051 estrutura emexecutivo un 1.00
0117071 Proieto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 1,00
o117111 Proieto executivo de instalações elétricas em formato A1 un 1,00

0121010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos
oara execucão de sondaoem tx '1.00

01 21 090
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos
oara execucão de sondaqem rotativa tx 1,00

0121100 do terreno a trado m 2.O0
0121110 Sondaqem do terreno à percussão (minimo de 30m m 30.00

0202150
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80
m2

unxmes
6,00

0203080
Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira
compensada m2 51,61

0208020 e la m2 6.00

0260074
,\urnrfilsrf agao ruudr ua IJUJ.á pdtd f erurrild e auequaçau paf a
acessibilidade do Fórum de Santa Rita do Passa Quatro ci 1,00

0301 020 man concreto s m3 2.61
0301 040 Demolição manual de concreto armado m3 3,50

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
v azado, inclu i ndo revestimento m3 22.07

0303040
Demol¡ção manual de revestimento em massa de parede ou
teto m2 15.89

0304020
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a
base m' 68,19

0401 060
Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite
ou mármore m2 0.96

0404020
Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore,
em piso m2 79,60

0404060 Retirada de rodapé em oedra, qran¡to ou mármore m 46,13
0408020 a e em un 8.00

0408060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em
madeira, chumbados m 39,70

0409020 metálica em m' 6.21

0409080
Retirada de batente, corrimão ou peças l¡neares metálicas,
fixados m 10,00

0411020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN r3,00
041 I 040 o un 6.00

041 1 060
Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor,
porta-papel, etc. UN 6,00

041 1 080 Retirada de reqistro ou válvula embutidos un 15,00
0411140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos un 3.00

o417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em
teto, piso ou parede un 12.O0

0419120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha
ou ciqarra un 6,00

0422110
Remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo
até 50mm m 15,00

0422130
Remoção de tubulação elétrica embutida d¡âmetro externo
até 50mm m 30,00

0430060
Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo
conexões, caixas e ralos m 106,80

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica -
material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira,
papel, plástico e metal m3 40,57

0602020
Escavação manual em solo de 1" e 2a categoria em vala ou
cava até 1,50m m3 5,89
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0602040
Escavação manual em solo de 1a e 2a categoria em vala ou
cava além de 1,50m m3 12,49

061 1040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacão m3 17,58
0901020 Forma em made¡ra comum oara fundacão mt 20.33

m20901 030 Forma em madeira comum para estrutura 80,84
1 001 040 Armadura em barra de aÇo CA-50 (A ou B) fvk= 500MPa kq 694,08
1 001 060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fvk= 600MPa ko 45.00
1002020 Armadura em tela soldada de aeo kq 144,00
1101130 Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m3 11,00

1102020
Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento /
m3 m3 1.62

1116020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 1,62

1116040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em
fundacão m3 5,50

1 1 16060 m3 5.48
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em
estrutura

1118040 Lastro de pedra britada m3 1,78
1201040 Broca em concreto armado diâmetro de 25cm - completa m 34,00

130'1020

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT
12(8+4) e capa com concreto de 20MPa m' 1.34

I 301 040
Laje pré-fabricada mista vigota treliçadall{ola cerâmica - LT
16 n2+4\ e caDa com concreto de 20MPa m2 1.34

1 401 050
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x
19 x 39 cm - classe A m2 62,67

1404210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de
14 cm m2 67.71

m21410111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39
cm - classe C 26,31

1420010 Verqas, contraverqas e pilaretes de concreto armado m3 1,35
143002Q Divisória em olacas de qranilite com espessura de 3cm m2 15.20
1501220 Estrutura oontaletada oara telhas onduladas m2 2.00

I 60301 0
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS -
perfil ondulado de 6 mm m2 2,00

1633022
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada no 24 - corte 0,33
m m 25.00

m31701020 Arqamassa de regularização e/ou proteÇão 5.03
1702020 Chapisco m' 383,00
1702120 Emboco comum m2 225,65

1702140 Emboco desemoenado com esouma de ooliéster m2 154.00
1710020 Piso em qranilite moldado no local m2 10,00
1710200 Rodaoé oualouer em qranilite moldado no local até 1Ocm m 10,00

1806142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área
interna com saída para o exterior, grupo de absorção Blla,
resistência química A, assentado com argamassa colante
industrializada m2 45.88

m2I 80641 0
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada para reiunte, iuntas acima de 3 até 5 mm 45,88

1811022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x1Ocm,

assentado com arqamassa colante industrializada m2 225,65

1 901 060
Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e
laroura até 20 cm m 7,00

m2 44.781 903060 Revestimento em pedra mineira comum
2120300 Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm m 32,30

2308100
Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado,
revestido totalmente em laminado fenólico melamínico m2 1,35

2309040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm un 4.00
2309050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 4,00
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2309420
Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de
105 a 200 cm un 8.00

2401030 Caixilho em ferro basculante. sob medida m2 1,20
240331 0 Corrimão tubular em aeo galvanizado, diâmelro 1 112" m 11,00

2403040
Guarda-corpo com tela trançada em tubo de aço
oalvanizado. diâmetro 1 1/2" m 32.08

2601230 Vidro fantasia de 3/4 mm m2 1.20
2604030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m2 3.00

2801040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta
interna com 1 folha ci 6,00

2801 1 60 Mola aérea oara oorta, com esforco acima de 50kq até 60kq un 4.00
2901020 Cantoneira em alumínio oerfil sextavado m 19.26

3001 01 0
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112' m 3,40

3001 020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112'x 500 mm un 2.00

3001030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aço inoxidável de 1 112'x 800 mm UN 4,00

3004020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm
para sinalizacão tátil de alerla ldirecional - colado m2 12.45

3004030
Piso em ladrilho hidráulico podotát¡l várias cores 25x25x
2.5 cm. assentado com aroamassa mista m2 8,00

3004060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de
portas, altura de 40 cm m 3,60

3004070

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5
cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2
mm m2 8,00

3006030
Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão,
diâmetro de 4.5 cm un 6.00

30061 1 0

Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias

un 2,00

3006061
Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ct 2,00

3008060

Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade
reduzida - 6 litros UN 2,00

3217010
lmpermeabilização em argamassa impermeável com aditivo
hidrófuqo m3 1.96

3217030
lmpermeabilização em argamassa polimérica para umidade
e áqua de percolacão m2 26,31

3302060 Massa corrida a base de PVA m2 21.09
331 001 0 Tinta látex antimofo em massa. inclusive oreoaro mt 45.88
3310050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m2 1 '10,00

3311020 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m2 68.47
331 201 0 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo mz 49,42

371 3650
Disjuntor termomagnético, tripolar 22O 1380V, corrente de
104 até 504 un 1,00

3804040
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4" - com
acessórios m 60,00

3804060
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1" - com
acessórios m 30.00

39031 78
Cabo de cobre de 6 mm', isolamento 0,6/1 kV - isolação em
PVC 70"C m 150,00

39031 70
Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação
em PVC 70'C m 180,00

391 0050 Terminal de pressão/comoressão oara cabo de 2,5 mm' UN 24.00
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391 0060
Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10
mm2 un 15,00

4004450 Tomada 2P+T, de 104 250V, completa cl 6,00
4005020 lnterruptor com 1 tecla simples e placa ci 6,00
4006040 Condulete metálico de 314" ct 21.00
4006060 Condulete metálico de 1" CI 5,00

4107070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 20,00

4r 09750

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida
instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes lubulares,
base bioino bilateral. 32W - 127 V l22OV un '10,00

4114070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberla, para 2
lâmoadas fluorescentes tubulares de 32 W UN 10,00

4401 050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 8,00
4401110 Lavatório de louÇa com coluna un 8,00

4401160
Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha
especial un 2.00

4401200 Mictório de louça sifonado auto aspirante un 2,00
44031 80 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 6,00
4403080 Porta-Daoel de louca de embutir un 10.00

4403130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 6,00

440331 0

Torneira de mesa para lavatório, acionamento
h idromecânico, com registro integrado regu lador de v azão,
em latão cromado. DN= 1/2" un 10,00

4403370
tornetra cuna com rosca para uso gerar, em talao Tunotoo
sem acabamento, DN= 1/2" un 6,00

4420280 Tampa de plástico para bacia sanitária un 10,00

4601020 Tubo de PVC rígido, DN= 25mm, (3/4"), inclusive conexões m 30,00
460'1050 Tubo de PVC ríqido, DN= 50mm, (1 112"\. inclusive m 30,00

4602050

Tubo de PVC rÍgido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive
conexöes m 15,00

4602060

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive
conexões m 30.00

4602070

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexöes m 62,00

4702020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4'- linha esoecial un 6,00

4702050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
l-JN= I 'l12'- linha esnecial un 6,00

4704080

Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro
próprio, DN= 1 1/4'e DN= 1 1/2' un 2,00

4704050 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2" un 8,00

4704100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4" un 2.00

4901 020
Caixa sifonada de PVC rígido de '100 x 150 x 50 mm, com
orelha un 2,OO

4901 030
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com
qrelha un 4,00

5501 020 mpeza final da obra m' 100.66

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem ointura ks 3.290,51
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6101
Elevador para passageiros, uso interno com capacldade
mtntma ctE

26,400/o

1,00!E ru

5/s
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I
Serv¡ços de reforma e adequação para acessibil¡dade do
Fórum da Comarca de Sâo Simão

117051 Proieto executivo de estrutura em formato A1 un 2,00
117071 Proieto executivo de instalaQões hidráulicas em formato Al un r,00

117111
Projeto executivo de instalações elétricas em formato
A1 un 1,00

0123200
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
execução de perfuração em concreto com broca diamantada

tx 1,00
0123270 Furacão de 4'em concreto armado m 1.20

0202150 Locação de container t¡po deposito - área mínima de 1-3,80 m'z unxmeS 6,00

0203080
Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira
compensada mz 60,00

0205060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com
altura até 10 m m 60,00

0205202 Andaime torre metálico (1,5 x 1.,5 m) com piso metálico mxmes 60,00

0208020 Placa de identificação para obra m2 6.00

0260074
Administraçao local da obra de relorma e adequaçao para
acessibilidade no Fórum de São Simão cl r,00

03.04.020 Demolicão manual de revestimento cerâmico, incluindo a base mz 104.14

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
v azado. incluindo revestimento m3 6.28

03.01.200

Demolição mecan¡zada de concreto armado, inclusive
fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarreqamento m3 1,26

0301 020 Demolieão manual de concreto simples m3 4,65

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material
volumoso misturado por alvenaria, terra, madêira, papel,
nlástico e metal m3 26.47

06.02.020
Escavação manual em solo de 1" e 2u categoria em vala ou
cava até 1.50 m m3 3.12

06.02.040
Escavação manual em solo de '1'e 2u categoria em vala ou
cava além de 1,50 m m3 9,07

1118110
Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de
entulho m3 1,06

11.18.020 Lastro de areia m3 1,64
1 1 .18.040 Lastro de pedra britada m3 5,53
12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - comoleta m 39,00
0901 020 Forma em madeira comum para fundacão m2 49,88
0902020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 14,24
I 001 040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fvk= 500 MPa (o 520.37
1002020 Armadura em tela soldada de aco iq 16.13

1104020
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg
cimento / m3 m3 1,84

11.03.090 Concreto oreoarado no local. fck = 20.0 MPa m3 11,0'1

1 1 16020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 12.85

04.09.060
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas,
chumbados m 22.74

0411020 Ret¡rada de aparelho san¡tário inclu¡ndo acessörios un 10.00

041 1 060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor UN 15,00
04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira un 5,00
04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, m 48.00
04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em m 24,00

0417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto,
oiso ou oarede un 5,00

0419120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou
ciqarra un 5,00

1411221
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm -
classe B m2 91.00

1402040 Alvenaria de elevacão I tiiolo macico comum m' 3.82

1428100
Elemento vazado em vidro t¡po veneziana capelinha - 20 x 10 x
10 cm m2 0.60

1420010 Verqas. contraverqas e pilaretes de concreto armado m3 0.20
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4610020 Tubo de cobre classe A. DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões m 18.50

46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexões m 40.60

46.01 .010
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (112'),
inclusive conexões m 22,00

47.04.040 Válvula de descarqa com reqistro oróorio, DN= I 1/2 un 3,00

46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 112'),

inclusive conexões m 32,00

46.O2.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha
esqoto sér¡e normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 19,50

46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esqoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões m 33.70

46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esqoto série normal. DN= 100 mm, inclusive conexões m 30.10

49.01.016
Caixa sifonada de PVC rÍgido de 100 x 100 x 50 mm, com
orelha un 5.00

4901 030
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com
qrelha un 3,00

1701020 Argamassa de regularização e/ou proteção m3 1,91
1702020 Chapisco m2 157,10
1702120 Emboço comum m2 157,10

3217010
lmpermeabilização em argamassa impermeável com aditivo
hidrófuqo m3 0,31

32.17.050
lmpermeabilização com cimento cristalizante para umidade e
áoua de oercolacão m2 58,94

1710020 Piso em qranilite moldado no local m2 22.21

19.01 .440
Soleira / pe¡tor¡l em granito jateado, espessura de 2 cm e
larqura de 20 a 30cm. assente com massa m 4.80

1710200 Rodaoé oualouer em qranilite moldado no local até 10 cm m 22.OO

1806142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área
interna com saída para o exter¡or, grupo de absorção Blla,
resistência química A, assentado com argamassa colante
industrializada

m2

35.00

1 806430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada para rejunte, juntas acima de
5 até 10 mm

m2

142,12

1811022

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede
interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante
industrializada m2 107.12

2403060 Escada marinheiro (qalvan¡zada) m 2.50
2202010 Forro em olaca de oesso liso fixo m2 35.00
26.01.O20 Vidro liso transoarente de 3 mm m2 6.30
4005020 lnterruotor com I tecla simoles e olaca 8.00
4107070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 10,00

4109750

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida
instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares,
base bioino bilateral. 32W - 127 V I 220 V un 5.00

4114070
Luminária retangular de sobrepor t¡po calha aberta para 2
lâmoadas fluorescentes tubulares de 32W UN 5.00

37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 1271220 V, corrente de l0
Aaté304 UN 3,00

37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 2201380 V, corrente de 10 A
até 50 A un 2.00

37.13.660
Disjuntor termomagnético, tripolar 2201380 V, corrente de 60 A
até 100 A un 1.00

390201 6
Cabo de cobre de 2,5 mm', isolamento 750 V - isolação em
PVC 70'C m 300.00

39031 74
Cabo de cobre de 4 mm', ¡solamento 0,6/1 kV - isolação em
PVC 70"C m 201,00

3921 050
Cabo de cobre flexível de 10 mm', isolamento 0,6/1kV -
isolação HEPR 90"C m 100,00

3904080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm' m 3,00
4004460 ïomada 2P+f ¿s 20 A - 250 V. comoleta ci 12,00
400701 0 Caixa em PVC de 4' x2 un 13,00
4007020 Caixa em PVC de 4'x 4 un 9,00
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3006061
Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ct 3.00

5005280 Sirene tipo corneta de 12 V UN 3.00
5005400 Sirene eletrôn¡ca em ca¡xa metálica de 4 x 4 un 3.00
4205500 Sinalizador audio-visual para advertência UN 3.00
3302060 Massa corrida a base de PVA m2 164.34
331 0050 Tinta acrílica em massa, ¡nclusive preparo m' 164.34
3312010 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m2 40.35
33.07.102 Esmalte a base de áqua em estrutura metálica m2 25.77

33.01.350
Preparo de base para superfÍcie metál¡ca com fundo
antioxidante mz I 18.10

3303040 Caiacão em massa m2 83,64

30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade
reduzida - 6 litros UN 2,00

44.01.050 Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros un 1,00

4401 800
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa -

6 litros ci 2,00
44.20.230 Tubo de lioacão oara sanitário un 4,00
4420280 Tamoa de olástico para bacia sanitária un 5,00
44.20.300 Bolsa oara bacia sanitária un 5,00
4401240 Lavatório em louça com coluna suspensa un 2,00
44.01.110 Lavatório de louca com coluna un 3,00

4702020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4'- linha especial un 3.00

4702050
Registro de gaveta em latão fund¡do cromado com canopla,
DN= I l/2'- linha esoecial un 2.00

4420650 Válvula de metal cromado de 1' un 5.00
44.03.360 Ducha hiqiênica cromada UN 2.OO

440331 0

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico,
com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado,
DN= 1/2' UN 5.00

44.20.220 Sifão de metal cromado de 1' x 1 112 UN 5.00

44.20.100 Enqate flexível metálico DN= 1/2' UN 5.00

44.03.390
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido
cromado. DN= 1/2' un 5,00

2309030 Porta lisa c¡m batente madelra - 70 x 210 cm un 3,00

2309050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 3,00

2801 040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta
interna com 1 folha un 6.00

2820413
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3112" x 3", para
porta de até 35 kq UN 3.00

23.20.120 Guarnicão de madeira m 60.00

3004060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de
portas, altura de 40 cm m 1,80

3001 030
Barra de apo¡o reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112'x 800 mm un 4,00

3001 1 20
Barra de apo¡o reta, para pessoas com mobil¡cfade reduz¡da,
em tubo de aço inoxidável de 1 114'x 400 mm un 4.00

3001 01 0

Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aÇo ¡noxidável de 1 112' m 4.80

3004020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para
sinalizacão tátil de alerta / direcional - colado m2 3,80

2604030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m2 2.70
4403080 Porta-oaoel de louca de embutir un 5,00
44031 30 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 5,00
44031 80 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 5,00

4403050
D¡spenser papel higien¡co em ABS para rolão 300/600m, com
visor un 5.00

21.20.410 Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm un 6.40

21.20.300 Fita adesiva antiderrapante com larqura de 5 cm m 12.20

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem pintura kq 3.260.56

61.01 .670
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade
mínima de 600 ko para duas paradas, portas unilaterais ct 1,00

08.02.050 )imbramento tubular metálico m3xmês 360,88

08.02.060 Montaqem e desmontagem de cimbramento tubular metálico m3 45.11

3t4
Planilha Preenchimento São Simeo



-=46"W SECRETAR|A DA JUSTTçA E CtDADANtA

oBRA: SERVTçOS DE ACESS|B|L|DADE DO FóRUM DA COMARCA DE SÃO S|MÃO - Sp

LOCAL: SÃO S|MÃO - SP

coDrGo DESCRTÇAO UNID. QUANT UNIT TOTAL

3706010
Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm
de espessura, com proteção mínima lP 54 - sem componentes m2 0.20

371 001 0 Barramento de cobre nu kq 0,70

371 3660
Disjuntor termomagnético, tripolar 2201380 V, corrente de 60 A
até l00A un 2.00

3720010 lsolador em epóxi de 1 kV para barramento un 12.00
97.02.036 Placa de identificacão em PVC com texto em vinil m2 0.80

30.06.1 10
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias un 1.00

24.O2.O10 Porta em ferro de abrir. oara receber vidro. sob medida m2 4.98

30.06.010
Placa para sinalização tátil (¡n¡cio ou tlnal) em braile para
corrimão un 8.00

30.06.020
Placa para s¡nalização tátil (pavimento) em braile para

corrimão un 4.00

30.06.030
Anel de borracha para s¡nalização tát¡l para corr¡mão, diâmetro
de 4,5 cm un 8,00

2403310 Corrimão tubular em aco qalvanizado, diâmetro 1 112' m 78,84

2403040
Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado,
diàmetro 1 112' m 16.20

3004030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores
Q5v25v2,5cml, assentado com arqamassa mista m2 3,79

1 903060 Revestimento em pedra mineira comum m2 25.25
5501 020 Limpeza final da obra m2 212.86

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO

BDI 26,40%
FREçO TOTAL Dç, EMFREENDIMENTO

4t4
Planilha Preenchimento-São Simão



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ANEXO III.3

CRONOGRAMA FISICO-

FINANCEIRO
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W SECRETARIA DA JUSTIçA E CIDADANIA OBRA: REF.E ADEQUAçÃO PARAACESSIBILIDADE DO FÓRUM DE CACONDE

LOCAL: CACONDE-SP
F

ITEM ATIVIDADE MÊS I MÊS 2 MÊs 3 MES 4 MÊs 5 MÊs 6 MÊS 7 nÊs I

Limpeza

Serviços complementares

Balcões de atend¡mento

Elevador

Sinalização

Sanitiírios

Guarda corpos e corrimãos

Execução de rampas

Demol¡ções e ret¡radas

SerY¡ços prel¡m¡nares

Página 1 cronfisico



TOTAL

I

7

6

5

4

3

2

1

MÊS PREVISTO

00%

%

R$0

R$0

R$o

PREVISTO ACUMULADO

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Drv/o!

#Dlv/0t

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

Yo

CRONOGRAMA FINANCEIRO

,z¿øl\S\

W
OBRA: REF.E ADEQUAçÃO PNNN ACESSIBILIDADE DO FÓRUM DE CACONDE

LOCAL: CACONDE - SP

SECRETARTA DA JUSTTÇA
E CIDADANIA

Página 1 cronfin



TOTAL

I

7

6

5

4

3

2

MÊS

R$424.247,09

R$25.454,83

R$46.667,18

R$84.849,42

R$89.091,89

R$76.364,48

R$/,..424,7',\

R$33.939,77

R$25.454,83

PREVISTO

100

11

20

21,000/o

18

10 oo%

I

6

Yo

R$424.247

792

R$352.125

7.275 7

R$178.183 78

R$101 .819

.394,59

R$25

PREVISTO ACUMULADO

100 00%

94,00%

83 oo%

63 OOo/o

42

24 oo%

14 00%

6

o/o

CRONOGRAMA FINANCEIRO

.s.
.4@r'\HN

W
OBRA: REF.E ADEQUAçÃO PENN ACESSIBILIDADE DO FÓRUM DE CACONDE

LOCAL: CACONDE - SP

SECRETARTA DA JUSTTÇA
E CIDADANIA

Página I cronfin



x

tx

vilt

vI

vt

v

tv

,*f/&.
.ESIPP,W SECRETARTA DA JUSTIÇA E CIDADANIA OBRA: REF.E ADEQUAçÃO PARAACESSIBILIDADE DO FóRUM DE CACONDE

LOCAL: CACONDE-SP
co

ITEM ATIVIDADE ilÊs 1 MÊs 2 MES 3 MÊs 4 nÊs 6 MES 6 nÊs 7 MÊs s

Limpeza

Serviços complementares

Balcões de atend¡mento

Elevador

S¡nalização

Sanitários

Guarda corpos e corr¡mãos

Execução de rampas

Demolições e retiradas

Serv¡ços preliminares

Página I cronfìsico





"e,W SECRETARIA DA JUSTTçA
E CIDADANIA

OBRA: REF.E ADEQUAçÃO PNRR ACESSIBILIDADE DO FÓRUM DE ESPIRITO
SANTO DO PINHAL

LOGAL: ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

o/o

6,00%

14,000/o

24,OOo/o

42,OOo/o

63,00%

83,00%

94,00Yo

100,00%

PREVISTO ACUMULADO

R$37.632.75

R$87.809,76

R$150.531,01

R 263.429.27

R$395.143,90

R$520.586,41

R$589.579,79

R 627.212,54

%

6,00%

8,00%

10,00%

18,00%

21,000/o

20,00%

11,00%

6,00%

100,00%

PREVISTO

R$37.632,75

R$50.177,00

R$62.721,25

R$112.898,26

R$í31.714,63

R$125.42,51

R$68.993,38

R$37,632,75

R$627.212,54

MÊS

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

Página 1 cronfin





Æ.

W SECRETARTA DA JUSTTÇA
E CIDADANIA

OBRA: REF.E ADEQUAçAO PARA ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ESPIRITO
SANTO DO PINHAL

LOCAL: ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

o/o

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

PREVISTO ACUMULADO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0.00

R$0,00

o/o

0,00%

PREVISTO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

MÊS

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

Página 1 cronfin





s07ÆSÀ

W 
SECRETARIADAJUSTIçA ECIDADANIA oBRA: REF.E ADEQUAçÃO PARAACESS¡BTL|DADE DO FÓRUM DE ESptRtrO SANTO DO ptNHAL

LOGAL: ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP
c srco

ITEM ATIVIDADE irËs r nÉs 2 MÊs 3 MÊs 4 MËs 6 I/IES 6 MÊs 7 MÊs s

Serviços preliminares

Demolições e ret¡radas

Execução de rampas

Guarda corpos e corrimãos

San¡tários

Sinalização

Elevador

Balcões de atend¡mento

Serviços complementares

Limpeza

tv

v

vt

vI

vilt

tx

x

Página 1 cronfisico





"d*tu

W 
SECRETARIADAJUSTIÇAECIDADANIA oBRA: REF.E ADEQUAçÃO PARAACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DE ESptRtTO SANTO DO ptNHAL

LOGAL: ESPIRITO DO PINHAL. SP
CRONOGRAMA F rco

ITEM ATIVIDADE MÊs I MÊs 2 IrtÊs 3 MÊs 4 MÊs 5 MES 6 MÊs 7 ilÊs s

Serv¡ços preliminares

Demolições e ret¡radas

Execução de rampas

Guarda corpos e corrimãos

Sanit¿irios

S¡nalização

Elevador

Balcões de atendimento

Serviços complementares

Limpeza

I

tv

v

vt

vil

vilt

tx

x

Página 1 cronfisico





SECRETAR|A DA JUSTTÇA
E CIDADANIA

OBRA: REF.E ADEQUAçÃO PENA ACESSIBILIDADE DO FÓRUM DE MOGI GUAçU

LOCAL: MOcl GUAçU - SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

otto

6,00%

14,00%

24,OOo/o

42,00%

63,00%

83,00%

94,OOYo

100,00%

PREVISTO ACUMULADO

R$27.706,35

R$64.648,15

R$110.825,40

R$193.944,46

R$290.916.69

R$383.271,19

R$434.066,17

R$461 .772.52

o/o

6,00%

8,00%

10,00%

18,00%

21,OOo/o

20,00%

11,00%

6,00%

100,00%

PREVISTO

R$27.706,35

R$36.941,80

R$46.',177,25

R$83.119,05

R$96.e72,23

R$92.354,50

R$50.794,98

R$27.706,35

R$461.772,52

MÊS

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

Página 1 cronfin





-,1,-døl!s,.
,qsflPgW SECRETARIA DA JUSTçA E CIDADANIA OBRA: REF.E ADEQUAçÃO PARAACESSIBIL¡DADE DO FóRUM DE MOGI GUAçU

LOCAL: MOGIc U.SP
OGRAMA

ITEM ATIVIDADE MÊs 1 MËs 2 MÊs 3 MÊs 4 MÊs 5 irÊs Ê MÊs 7 MÊs s

Serv¡ços preliminares

Demolições e ret¡radas

Execução de rampas

Guarda corpos e corrimãos

Sanitários

S¡nalização

Elevador

Balcöes de atendimento

Serviços complementares

Limpeza

tv

v

vt

vÍ

vilt

tx

x

Página I cronfisico





-#^Æ

W SECRETARTA DA JUSTTçA
E CIDADANIA

oBRA: REF.E ADEQUAçÃO plnA ACESS|B|L|DADE DO FóRUM DE MOG| GUAçU

LOGAL: MOGI GUAçU - SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

otfo

#Dtv/0!

#Drv/0r

#Dtv/o!

#Drv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Drv/0!

#Drv/0!

PREVISTO ACUMULADO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0.00

Yo

0,00%

PREVISTO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

MÊS

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

Página I cronfin





<-}-"/øs\

ffi SECRETARIADAJUSTIçAE.IDADANTA
-ëGirrã-

OBRA: REF.E ADEQUAçÃO PARAACESSIBILIDADE DO FÓRUM DE MOG¡GUAçU

LOGAL: MOGI -sP
CRONOGRAMA stco

ITEM ATIVIDADE MÊs I rrÊs 2 MÊs 3 MES 4 MES 5 MES 6 itEs 7 MÊs s

Serviços preliminares

Demol¡ções e retiradas

Execução de rampas

Guarda corpos e corr¡mãos

Sanitários

Sinalização

Elevador

Balcões de atendimento

Serv¡ços complementares

Limpeza

tl

tv

v

vt

vil

vilt

lx

x

Página 1 cronfisico





Æ
,#sfitPMW SECRETARTA DA JUSTTçA

E CIDADANIA

OBRA: REF.E ADEQUAçÃo plna AcESSTBTLTDADE oo Fénurvr oe snNTA RtrA
DO PASSA QUI\TRO

LOGAL: SANTA RITA DO PASSA QUATRO . SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

ot
tø

6,00%

14,OOo/o

24,000/o

42,00o/o

63,00%

83,00%

94,00%

100,00%

PREVISTO ACUMULADO

R$24.630,59

R$57.471,37

R$98.522,35

R$172.414,12

R$258.621 ,17

R$340.723,13

R$385.879,21

R$410.509,80

olto

6,00%

8,00%

10,00%

18,00%

21,00%

20,00%

11,OOo/o

6,00%

100,00%

PREVISTO

R$24.630,59

R$32.840,78

R$41.050,98

R$73.891,76

R$86.207,06

R$82.101,96

R$45.156,08

R$24.630,59

R$410.509,80

MES

1

2

3

4

5

6

7

I

TOTAL

Página 1 cronfin





-.1r,

,gsllP$W SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA OBRA: REF.E ADEQUAçÃO PARAACESSIBILIDADE DO FóRUM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

LOCAL: SANTA RITA DO PASSA SP
RONOGRAMA tco

ITEM ATIVIDADE MÊs r MÊs 2 ìrÊs 3 MES 4 MÊS 5 MÊs 6 MÊs 7 MÊs s

Serviços prel¡m¡nares

Demolições e retiradas

Execução de rampas

Guarda corpos e corrimãos

Sanitários

Sinalização

Elevador

Balcöes de atend¡mento

Serviços complementares

Limpeza

I

ilt

tv

V

vt

vI

vilt

tx

x

Página 1 cror¡fisico





Æ*

W SECRETAR|A DA JUSTTçA
E CIDADANIA

OBRA: REF.E ADEQUAçAO PARA ACESSIBILIDADE DO FORUM DE SANTA RITA
DO PASSA QUATRO

LOGAL: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

o/to

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Drv/0!

#Drv/0!

#Drv/0!

#Drv/0!

PREVISTO ACUMULADO

R$0,00

R$0,00

R$0.00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

%PREVISTO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

MÊS

1

2

3

4

5

6

7

I

TOTAL

Página 1 cronfin
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W 
SECRETARIADAJUSTIÇAECIDADANTA oBRA: REF.E ADEQUAçÃo PARAAGESSIB|L|DADE Do FÓRUM DE SANTA RtrA Do pASsA euATRo

LOCAL: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
CRONOGRAMA F ¡co

ITEM ATIVIDADE MÊS T MES 2 MÊs 3 MÊs 4 MÊs 6 MÊs 6 MÊs 7 MÊs 8

Serv¡ços preliminares

Demolições e ret¡radas

Execução de rampas

Guarda corpos e corrimãos

Sanitários

Sinalização

Elevador

Balcôes de atendimento

Serviços complementares

L¡mpeza

tv

v

vt

vI

vil

tx

x

Página 1 cronfisico





.suøzs,

W SECRETARTA DA JUSTTçA
E CIDADANIA

oBRA: REF.E ADEQUAçÃo pRRn ACESSTBTL|DADE Do FÓRuM DE sÃo srnnÃo

LOGAL: SÃO Slmno - SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

otto

6,00%

14,00o/o

24,000/o

42,000/o

63,00%

83.00%

94,00%

100,00%

PREVISTO ACUMULADO

R$20.473,91

R 47.772,46

R$81.895.64

R$143.317,37

R$214.976,05

R$283.222,42

R$320.757,92

R$341 .231,83

o1to

6,00%

8,00%

10,00%

18,00%

21,00%

20,00%

11,00%

6,00%

100,00%

PREVISTO

R$20.473,91

R$27.298,s5

R$34.123,18

R$61.421,73

R$71.658,68

R$68.246,37

R$37.535,50

R$20.473,91

R$341 .231,83

MÊS

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

Página 1 cronfin



1



¿lK.

W 
SECRETARIADAJUSTIÇA ECIDADANIA oBRA: REF.E ADEQUAçÃO PARAACESS|B|L|DADE DO FÓRUM DE SÃO STMAO

LOCAL: SÃO Sttr¡leO - Sp
CRONOGRAMA rco

ITEM ATIVIDADE MES I MES 2 MÊs 3 MÊs 4 MÊs 6 MÊs Ê MÊs 7 ilÊs I

Serviços prel¡minares

Demolições e retiradas

Execução de rampas

Guarda corpos e corr¡mãos

Sanitários

Sinal¡zação

Elevador

Balcões de atendimento

Serviços com plementares

L¡mpeza

tv

v

vt

vil

vilt

tx

x

Página 1 cronfisico





,næñ

W SECRETAR|A DA JUSTTçA
E CIDADANIA

oBRA: REF.E ADEQUAçÃo pnRR AcEsstB¡LTDADE Do FóRUM DE sÃo s¡ruÃo

LOCAL: SÃO SUVIÃO - SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

o/o

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Drv/0!

#Drv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

#Dtv/0!

PREVISTO ACUMULADO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

%PREVISTO

R$0,00

R$o,oo

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

uÊs

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

Página I cronfin
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W 
SECRETARTA DA JUSTIÇAECIDADANIA oBRA: REF.E ADEQUAçÃO PARAACESS|B|L|DADE DO FóRUM DE SÃO S|MÃO

LOGAL: sÃo sltvlÃo - sp
CRONOGRAMA rco

ITEM ATIVIDADE MÈs 1 MÊs 2 MÊs 3 MÊs 4 MÊs 6 MES Ê MÊs 7 MÊs 8

Serv¡ços preliminares

Demolições e retiradas

Execução de rampas

Guarda corpos e corrimãos

San¡tár¡os

Sinalização

Elevador

Balcões de atendimento

SerY¡ços com plementares

Limpeza
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ANEXO ilt.4
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(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO ilt.5

D E M O N ST RATIVO DOS E N CARGOS SOC'A'S

GRUPO I

INSS
SESI
SENAI
INCRA
Salário Educação
Seguro de Acidente de Trabalho
FGTS
SEBRAE

SUBTOTAL

GRUPO il
Repouso Semanal Remunerado
Férias, de 30 dias, porém o empregador remunera mais l0 dias
Feriados e dias santificados
Auxílio enfermidade
Acidente de trabalho
Encargos de patemidade

SUBTOTAL ,ooo/o

GRUPO III

l3o Salário
Aviso prévio
Incidência do FGTS sobre o 13o salário
Pagamento de 50o/o para a rescisão sern justa causa

SUBTOTAL ,00vo

GRUPO IV

Grupo I sobre Grupo II
Grupo I sobre Aviso Prévio

SUBTOTAL

TOTAL DOS GRUPOS

Local e data
(Nome/assinatura do representante legal)

0,000/0

0,000/0

0,00o/o

0,00o/o

0,00yo
0,00yo
0,00yo
0,000/0

,oovo

o/o

,ooo/o
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ANEXO ilr.6

DEoLARAçÃo DE ELABoRAçÃo TNDEaENDENTE DE pnoposrA E ATUAçÃo coruronnt

Ao MARco LEoAL ANTtcoRRueçÃo

Eu, portador do RG no e do CPF no

representante legal do licitante (nome empresariaf), interessado em

participar da Tomada de preços no 03/2019, Processo n'.939295/2019, DECLARO, sob as penas

da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento

licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento

licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido

ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante

antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta

declaração e que detém plenos poderes e informaçöes para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional

ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal no 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual no

60.1 06/2014, tais como:
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l- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,

ou a terceira pessoa a ele relacionada;

ll - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

lV - no tocante a licitaçöes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

ca ráter com petitivo de proced i mento licitatório pú bl i co;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento

licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação

pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificaçöes ou

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos

Respectivos instru mentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados

com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data)

(Nome/assinatu ra do representa nte lega l)
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ANEXO IV

MODELOS PARA O ENVELOPE NO

2- HABTLTTAçÃo





Nome completo:
RG no:

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ANEXO IV.l

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDTTAL

CPF no:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresaria[),

interessado em participar da Tomada de preços 03/2019, Processo n" 939295/2019:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do

disposto no inciso XXXlll do artigo 7." da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual no.

42.911/1998;

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em

virtude das disposições da Lei Estadual n" 10.21 8/1999; e

c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo

117 da Constituição Estadual.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representa nte legal)
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ANEXO IV.2

DECLARAçÃO DE COMPROM//SSO DE UT\LLZAçÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADE|RA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL No 53.047/2008

Nome completo:
RG no: CPF no:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual no 53.047/2008, que

o licitante nome empresarial), interessado em participar da Tomada de

preços n" 03/2019, Processo SJC n'939295/2019, somente utilizará produtos e subprodutos de

madeira de origem exótica ou nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento

autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos

termos da legislação vigente.

Tenho ciência de que o descumprimento dos referidos decretos poderá acarretar a rescisão do

contrato bem como a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal no

8.666/1993, e no artigo 72,5 8o, inciso V, da Lei Federal no 9.605/1998, sem prejuízo de outras

implicações na esfera criminal.

(Local e data).

(Nome/assinatu ra do representante legal)
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ANEXO ¡V.3

DEoLARAçÃo DE ctÊNcrA euAvro À pnoßtçÃo Do uso DE AMIANTo, AsBEsro E

DERtvADos wo EsrADo oe sÃo pAnLo, Nos rERMos DA LEt ESTADIAL No r6.77s, DE
22 DE JUNHO DE 2OI8

Nome completo:
RG no: CPF no:

DECLARO, sob as penas da leie em conformidade com o Decreto Estadual no 53.047/2008, que

o licitante nome empresarial), interessado em participar da Tomada de

preços n" 03/2019, Processo SJC n'939295/2019, se compromete a cumprir o disposto na Lei

Estadual no 12.684, de26 de julho de20O7, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de

produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou

outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

(Local e data).

(Nome/assinatu ra do representante legal)
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

TOMADA DE PREçOS n.o O3í2O19I2OXX

PROCESSO SJC n.' 93929512019

CONTRATO SJC n.' XX/20XX

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O

ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA

SECRETARIA DA JUSTTçA E C|DADAN|A, TENDO

POR OBJETO A EXECUçÃO DE DAS OBRAS DE

ACESSIBILIDADE NOS FóRUNS DE CACONDE,

ESP|R|TO SANTO DO ptNHAL, MOG| GUAçU,

SANTA RITA DO PASSA QUATRO E SÃO SIMÃO

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania, doravante designado

"CONTRATANTE', neste ato representado pelo Senhor Fabio Makoto Tagliaferro Yokoyama,

portador do RG no 25.251.625-4 e do CPF no 252.117.628-19, no uso da competência conferida

pelo Decreto-Lei Estadual no 233, de 28 de abril de 1970, e a Empresa )ofixxxxxxx, inscrita no

CNPJ sob no Clique aqui para digitar texto., com sede Clique aqui para digitar texto., a seguir

denominada "CONTRATADA", neste ato representada pelo Senhor(a) Clique aqui para digitar

texto., portador do RG no Clique aqui para digitar texto. e CPF no Clique aqui para digitar texto.,

em face da adjudicação efetuada no certame licitatório indicado em epígrafe, celebram o

presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei Estadual n' 6.544/1989, Lei

Federal n" 8.666/1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as

seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:
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CLAUSULA PR'MEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execução das obras de acessibilidade nos Fóruns de

Caconde, Espirito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu, Santa Rita do Passa Quatro e São Simão,

conforme as especificacões técnicas constantes do Proieto Básico, da proposta da

CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe,

observadas as normas técnicas da ABNT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

requeridas.

PARAGRAFO SEGUNDO

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.

çLAUSULA SEGUNDA - EXECUg O pOS SERVTçOS

A execução dos serviços deverá iniciar a partir da data da ordem de início dos serviços, e

deverá ser executado no prazo de 08 meses, obedecidas as condições estabelecidas no

Projeto Básico e no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Projeto Básico, correndo por

conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à sua plena e adequada execução, em

especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e

previdenciários.

PARAGRAFO SEGUNDO

O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na

proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de Termo Aditivo.
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PARÁGRAFO TERCEIRO

Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e

instrumentais à execução do objeto deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE.

ctÁusute rencene - wg,Ê¡,tcn

O prazo de vigência do presente ajuste será de 12 (meses ) contados a partir da data da ordem

de início dos serviços, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo nas

hipóteses previstas no artigo 57, 5 1o, da Lei Federal no 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação do cronograma físico-

financeiro.

PARAGRAFO SEGUNDO

A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade competente para a

celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

cLÁusuLA o,UARTA - oBRtcAçõEs E REspoNsABtLtpApEs pA goNTRATAp,A

À COrufnnTADA, além das obrigações constantes do Projeto Básico, que constitui Anexo I do

Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos

diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

l. - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

indicada no preâmbulo deste termo;
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ll. Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas,

especificaçöes dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da fiscalização

do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;

lll. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação dos

equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;

lV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por

seu preposto elou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

V. Contratar e manter, durante toda a execução contratual, os seguintes seguros, encaminhando

cópia ao CONTRATANTE das respectivas apólices e eventuais alterações ou substituiçöes:

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de

danos corporais ou materiais a terceiros em consequência da execução de obra;

b) contra acidentes do trabalho; e

c) outros exigidos pela legislação pertinente;

Vl. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

a) de actdentes do trabalho que näo forem cobertas peio seguro cja curu I RA IAIJA;

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de

terceiros;

c) de defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e eventuais

subcontratadas;

d) de destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente à obra;

e) da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, da obra danificada por incêndio

ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;

Vll. Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados

acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as

responsabi lidades daí decorrentes;
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Vlll. Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços a

serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade

por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;

lX. lnformar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA que

estarão atuando na execução das obras em questão, atualizando sempre que necessários e/ou

quando houver a lteraçöes;

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua propriedade,

bem como aqueles provenientes de remoçöes para reutilização e/ou os fornecidos para a

execução da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição;

Xl. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho,

devendo observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de

Segurança e Medicina do Trabalho, bem como as orientações da CIPA (Comissão lnterna de

Prevenção de Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), ou PCMAT (Programa de

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na lndustria da Construção), quando for o caso;

Xll. Manter na obra equipe técnica especializada, e em número suficiente para cumprir o prazo

de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início dos serviços a

apresentação de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados na obra, inclusive

terceirizados.

Xlll. lndicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE,

para receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização a assistência

necessária ao desempenho das suas tarefas;

XlV. Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do canteiro, de

placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE;

XV. Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a

eventuais exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

XVl. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere

responsabilidade ao CONTRATANTE;
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XVll. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do

Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios e

defeitos provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade pela

segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em razão do

solo, nos termos do artigo 618 do Código Civil;

XVlll. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execução do objeto, de

acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no

8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada, caso exigida

no Edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente ao prejuízo

apurado;

XlX. Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e

Previdência Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das

obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham

prestado serviços ao CONTRATANTE por força deste contrato, bem como qualquer outro

documento ou comprovação que seja solicitado;

XX. Providenciar, conforme o caso, as ligaçöes definitivas das utilidades previstas no Projeto

Básico (água, esgoto, gás, energia elétrica, teletone, etc.), bem como atuar junto aos orgãos

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: "habite-se", licenças

ambientais, alvarás, etc.);

XXl. Fornecer Equipamentos de Proteção lndividual - EPI a seus empregados, instruindo-os

quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilização;

XXll. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita

execução do objeto do contrato;

XXlll. ldentificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com

similares de propriedade do CONTRATANTE;

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso

de qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie;

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for

considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE;
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XXVI. Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com fotografia

recente;

XXV|l. lnstruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto

à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

XXVlll. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que

verificar durante a execução dos serviços;

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os

esclarecimentos que lhe forem solicitados;

XXX. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha em risco a

segurança de pessoas ou bens de terceiros;

XXXI. Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato

mudanças pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração quantitativa ou

qualitativa de objeto nem resultem em majoração de custos ao CONTRATANTE;

XXX|l. Providenciar junto ao CREA elou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas

aplicáveis;

XXX|ll. Acatar todas as determinaçöes do CONTRATANTE quanto à interpretação de projetos e

desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro "Diário de Ocorrências" todas as

observações apresentadas pela fiscalização;

XXXIV. Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes aos

produtos, projetos, soluções e documentos congêneres desenvolvidos pela CONTRATADA e

seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequações e atualizações que vierem a ser

realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los, alterá-los e utilizá-los sem limitações;

XXXV. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços contratados

sem que haja o devido aditamento contratual;



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

CoNFoRMTDADE COM O MARCO LEGAL ANTTCORRUPçÃO

XXXVI. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio

de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de

qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve

ser observado, ainda, pclos scus prcpostos, colaboradores e eventuais subcontratados;

XXXVIl.Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos

lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal rìo

12.846/2013 e do Decreto Estadual no 60.106/2014, abstendo-se de práticas como as seguintes:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,

ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

d) no tocante a licitaçöes e contratos:

i. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,

o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

ii. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento

licitatório público;

iii. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;

iv. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

vi. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificaçöes

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos

i nstru mentos contratuais; ou
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vii. man¡pular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos

celebrados com a Administração Pública;

e) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos

órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional;

RESPONSABI LI DADE SOCIOAM BI ENTAL

XXXV|ll. Adotar todas as precauçöes para evitar agressöes ao meio ambiente, preservando a

fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho

adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;

XXXIX. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem

nativa que tenham procedência legal e, no caso de utilização de produtos e subprodutos listados

no artigo 1'do Decreto Estadual no 53.047/2008, proceder às respectivas aquisições de pessoa

jurídica cadastrada no CADMADEIRA;

XL. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual no 12.684, de 26 de julho de 2007, a

qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras

de amianto na sua composição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual no 16.775, de 22

dejunho de 2018.

XLl. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para

executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas que, por

sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

XLll. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil

originários da execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA no 307/2002,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A

de reservação de material para usos futuros;
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b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinaçöes): deverão ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser

armazenados, transportados e destinadoç Fm ronformidade com as nnrmas técnicas

específicas;

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas específicas.

Xllll. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de

Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de

Resíduos da Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,

conforme o caso;

XLIV. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo

órgão ambiental federal, estadual ou municipal.

ctÁusute ow¡{re - oanrceçörs r ntspouseauoeoss oo cournereNre

O CONTRATANTE obriga-se a:

l- Expedir ordem de início dos serviços;

ll- Exigir o cumprimento de todas as obrigaçöes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com

as cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua proposta;

lll- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato;

lV-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma físico-financeiro e os termos

deste ajuste;

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
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mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

Vl- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiçöes, falhas ou

irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

Vll- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas físicas

do CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de

segurança internas;

Vlll- Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso;

lX-Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser

solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar, em tempo

hábil, de modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos;

Vlll. lndicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal no 8.666/1993.

ctÁusute sexz.e - nsceuzeçÃo e wsronns

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados,

vistorias que terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execução contratual, bem

como realizar as mediçöes dos serviços efetivamente executados e verificar eventual

inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigaçöes assumidas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Todas as vistorias serão acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela

CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA deverá manter na obra livro denominado "Diário de Ocorrências" ou "Diário de

Obras", em formatação fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrão observado pelo CREA/SP,

servindo como comunicação formal entre as partes quando as anotações forem rubricadas pelos
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representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro deverá ser preenchido

diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em cópia, ao CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Nos livros "Diário de Ocorrências" ou "Diário de Obras" deverão ser registrados todas as

ocorrências e operaçÕes realizaclas na ohra, em especial:

l. as condições especiais que afetem os trabalhos em andamento;

ll. o número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;

lll. o recebimento de materiais;

lV. as fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas;

PARÁGRAFO QUARTO

A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeiçöes técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de

seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO

A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresária contratada

para esta finalidade.

PARAGRAFO SEXTO

É vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os

empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela indicados.

CLÁUSULA IÉTIMA - vALoR Do coNTRATo

O valor total da contratação é de R$
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

No valor total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios

e Despesas lndiretas (BDl) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra;

serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e

transporte); margem de lucro da proponente, locaçöes de máquinas, equipamentos ou de

imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicaçöes;

seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais,

estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas

pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e

ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações;

despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes

laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à

contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de

pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário

diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal no

123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante o CONTRATANTE,

tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro com base na alegação de que a sua

proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado

CLAUSULA O|TAVA - RECURSOS ORçAMENTARTOS

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito

orçamentário de classificação funcional programática e categoria

econômica
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PARACRÁFO ÚNICO

Quando a execução do contrato se protrair para além do presente exercício financeiro, as

despesas em cada exercício subsequente ao inicial correrão à conta dos recursos próprios para

atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício

financeiro

ctÁusuu ¡,to¡te - neoßões

As mediçöes deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de

início dos serviços. Sob pena de não realização, as mediçöes devem ser precedidas de solicitação

da CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos:

l. relatórios escrito e fotográfico;

ll. cronograma refletindo o andamento da obra;

lll. declaração, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de madeira

utilizados na obra são, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos

e subprodutos de origem nativa:

a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1", parágrafo primeiro,

do Decreto Estadual n" 53.047/2008, declaração, sob as penas da lei, afirmando que

realizou as respectivas aquisiçöes de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA;

b) apresentação das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da

madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou

outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais,

acompanhados das respectivas cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável

pela recepção.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos.
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PARÁGRAFO SEGUNDO

As mediçöes serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as

quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos

adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA,

sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO

Caberá ao gestordo contrato, após cada medição, conferirjunto ao CADMADEIRAa situação

cadastral do fornecedordos produtos e subprodutos listados no artigo 1" do Decreto Estadual

n" 53.047 /2008, bem como instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo

cadastramento e com as cópias de documentos indicadas no coput desta Cláusula.

ctÁusute oÉqne - peaenturos

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as mediçöes, correspondendo às etapas

concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos termos desta Cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recolhimento do lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN deverá ser feito em

consonância com o artigo 30 e demais disposiçöes da Lei Complementar Federal no 116/2003,

e respeitando as seguintes determinações:

I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal

aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente,

sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços;

ll - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo tomador

dos serviços:
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a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia

correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança

equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA

no prazo previsto na legislação municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de "RETENÇÃO

PARA O lSS" ao emitir a nota fiscal, fatura, reciho ou documento de cobrança equivalente.

Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma

dedução.

lll - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:

a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com a

indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do

ISSQN correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à data de emissão

da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança equivalente;

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de

cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN,

poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês

imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida

quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de

sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo

necessariamente corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no Projeto

Básico. O primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das

seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade:

l. apresentação de cópia do certificado de matrícula da obra perante o INSS;

ll. entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica,

junto ao CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o
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caso, na qual deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o

número do processo administrativo;

lll. colocação de placas;

lV. comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente;

V. apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no

contrato, vencidos até então.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta corrente em nome da

CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

l. a CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao CONTRATANTE em até dois dias úteis

após a sua realização;

ll. o CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela

CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias úteis contados a

partir do recebimento da medição;

lll. a CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição

correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo de

pagamento.

lV. a não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à CONTRATADA

no prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorreçöes serão devolvidas à CONTRATADA para retificação,

contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das faturas corrigidas

ao CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto para que a

CONTRATADA suspenda a execução do contrato;

Vl. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a

prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos

verificados.
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PARAGRAFO QUARTO

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da

CONTRATADA no "Cadastro lnformativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades

Estaduais - CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada

pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela

CONTRATADA, de que os registros estão sr¡spensos, nos termos do artigo 8o cla l-ei Fstadr¡al no

12.799/2008.

PARÁGRAFO QUINTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da

legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5o/o (meio por cento) ao mês,

calculados pro rato temporis, em relação ao atraso verificado.

PARAGRAFO SEXTO

O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos

determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou

que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

PARÁGRAFO SÉilMO

A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,

quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados.

PARÁGRAFO OITAVO

Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas mediçöes, é necessário

que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e

atendido às exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.
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ctÁusute oÉane pmnene - nterusre oe pncços

Os preços serão reajustados, observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da

data da apresentação da proposta. e o índice de preços de obras públicas, divulgado pela

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual no 27.133/1987.

ctÁusute oÉctne seeu¡{oe - eouúento rcouônrco-Hr,rerucemo

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos

requisitos previstos no artigo 65, inciso ll,"d, da Lei Federal no 8.666/1993, será proporcional

ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados

pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do

valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

PARAGRAFO PRIME¡RO

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo

Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte interessada

falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em especial nas seguintes

hipóteses:

l. a efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar

comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte

interessada;

ll. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão

pública de entrega dos envelopes e declarações complementares ou posterior à expiração

da vigência do contrato;

lll. não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos

suportados pela parte interessada;
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lV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus

próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a

sua ocorrência;

V. a elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já

contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

Vl. o evento qrre hor¡ver clado car¡sa ao clesequilíhrio constitr¡ir álea orclinária imprrtável à

CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

ctÁusute oÉqne ftnceße - nmcneções oo ouero

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condições avençadas, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao objeto do

contrato, até o limite de:

l. SQo/o (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no caso

de reforma de edifícios;

ll. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressöes e

acréscimos, nos demais casos.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada por meio da

celebração de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal n" 8.666/1993. É nula a

alteração determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da

autoridade competente para autorizar a celebração do Termo Aditivo.

PARÁCRAFO SEGUNDO

Os acréscimos e supressöes serão calculados sobre o valor original atualizado do contrato,

aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação

entre eles, os limites de alteração previstos em lei.

l. A compensação entre acréscimos e supressöes somente será admitida, em caráter excepcional,

quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisão no 215/1999, do

Plenário do Tribunal de Contas da União, quais sejam:
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a) a alteração seja consensual;

b) não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de

uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos

da elaboração de um novo procedimento licitatório;

c) não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e

econômico-financeira do contratado;

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou

imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;

e) não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de

natureza e propósito diversos;

f) seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do

cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos

decorrentes;

g) demonstre-se que as consequências da outra alternativa (i.e., rescisão contratual,

seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse

coletivo a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e emergência.

ll. A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se os requisitos

elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do processo administrativo pelo

gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da autoridade competente

para autorizar a celebração do aditamento.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de preços unitários e

totais apresentados pela CONTRATADA à época da licitação.

l. Os itens que não estiverem previstos na planilha de preços unitários e totais serão

remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de Custos da

CPOS, vigente à época da contratação. Justificadamente, poderão ser utilizados como referência

os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil

- SlNAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias - SICRO, ou de outros sistemas de preços

utilizados por outros órgãos públicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.
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ll. Não havendo previsão nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serão

remunerados mediante pesquisa de preços específica, realizada pelo CONTRATANTE com no

mínimo três empresas do ramo, a qual será juntada aos autos do processo por ocasião do

aditamento, adotando-se para cada item o valor mínimo obtido na pesquisa realizada.

PARAGRAFO QUARTO

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo anterior será

aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferença entre o valor total constante

da Planilha Orçamentária Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela

CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na

proposta. Quando cabível, o resultado final será atualizado pelos mesmos índices de reajuste de

preços previstos neste instrumento.

cteusute oÉcMe Quenre - suecoÌ{rnereçÃo. cessÃo ou rneMsrenÊNca oos

D,REITOS E OBR/IGAçöES CONTRATUA//S

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste. As

condições de subcontratação, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverão obedecer aos

termos e condições previstos no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.

ctÁusuu oÉqne ew¡,tre - et.¡gnaçÃo suetnve

A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não implicará óbice para a execução deste

contrato se a pessoa jurídica resultante da operação societária, cumulativamente:

l. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos os

requisitos de habilitação exigidos no Edital da licitação,

ll. mantiver as demais cláusulas e condiçöes do contrato;

lll. não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e

lV. contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.
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ctÁusute oÉctne sexre - c,ane¡nl¡. ot execucÃo courneruet

A garantia de execução contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorrência da

celebração do contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no preâmbulo

deste instrumento.

ctÁusute oÉcme sÉnne - se¡,tções aonnusrnenvas

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, perante o

CONTRATANTE ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal no

8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual no 6.544/1989, nos termos do Edital indicado

no preâmbulo deste instrumento e do seu Anexo Vl.

ctÁusute oÉcme offeve - npcpameNro pnowsonrc s offNfftvo

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade

por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos

70 e 71 da Lei Estadual no 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal no 8.666/1993 e as regras

específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitação indicada no

preâmbulo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita informando

o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a

realização de vistoria para fins de recebimento provisório.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,

com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,

retoques e revisöes finais que se fizerem necessários.



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

| - Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de igual teor

e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

ll - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE não atestar a

última e/ou única medição de serviços até que sejam sanacJas todas as penclências apontadas

no Termo de Recebimento Provisório.

PARAGRAFO TERCEIRO

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do

Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade

competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização

e sanadas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação para o

recebimento definitivo de objeto:

l. alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o "habite-se" emitido

pelo Município;

ll. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído ("as built');

lll. manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas

instalados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados à obra por

força deste contrato;

lV. relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

V. resultados dos testes e ensaios realizados;

Vl. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

Vll. laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

Vlll. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao

Cartório de Registro de lmóveis;
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PARÁGRAFO QUINTO

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA,

devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, às custas

da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO

O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não afastam

a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela legislação

pertinente.

ctÁusute oÉctne xo¡,te - næctsÃo oo coxrnero

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos

nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal no 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual n'

6.544/1989, sem prejuízo da aplicação das sançöes cabíveis.

PARÁGRAFO PR¡MEIRO

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão

administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n" 8.666/1993, e no artigo 77 da

Lei Estadual n" 6.544/1989.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA

o direito à prévia e ampla defesa.

PARÁCRAFO TERCEIRO

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

l. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao

cronog ra ma físico-financei ro atualizado;
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Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos;

Multas e eventuais indenizações.ilr

PARÁGRAFO QUARTO

Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA desmobilize

o canteiro, deixando o imóvel inteiramente livre e desimpedido.

PARÁGRAFO QUINTO

O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco legal

anticorrupção, previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter a

CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuízo da

aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo

administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal no 12.846/2013 e o Decreto

Estadual no 60.1 06/2014.

ctÁusute weÉsme - otsposrcöes Hueß

Fica ainda ajustado que:

| - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

a) o Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos;

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;

ll - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis, desenhos

técnicos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela

CONTRATADA para a execução do objeto por ela executado.

lll - Aplicam-se às omissöes deste contrato as disposiçöes da Lei estadual n" 6.544/89, da Lei

federal n' 8.666/93 e disposiçöes regulamentares.

lV - Para dirimir quaisquer questöes decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera

administrativas, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
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E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em três

vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para

que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, _ de de 20XX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(nome, RG e CPF) (nome, RG e CPF)
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ANEXO VI
RESOLUçÃO SJ 35/e0

Resolução SJ 35, de 11107190

Estabelece normas para aplicação das multas previstas nos artigos 79,80, S 2o e 81, inciso ll, da Lei

Estadual 6.544, de 22111189

O Secretário da Justiça resolve
Artigo 1o - A aplicaçäo das multas a que se refere os artigos 79, 80, S 2o e 81, inciso ll, da Lei Estadual
6.544, de 22111l89, obedecerá no âmbito da Pasta, às seguintes normas:
| - Pela recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido pela

Administração, multa de 5o/o a 30o/o do valor do ajuste.
ll- Pelo atraso injustificado na execução do contrato:
a) Em se tratando de compras e serviços:
1) atraso até 30 dias, multa de O,2o/o sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
2) atraso superior a 30 dias, multa de 0,4% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
b) Em se tratando de obras e serviços a estas vinculadas, multa de 0,1% sobre o valor da obrigação, por

dia de atraso.
lll - O valor do ajuste a servir de base de cálculos para as multas referidas nos incisos I e ll, será o valor
original reajustado até a data de aplicação da penalidade.

lV - Pela inexecução total ou parcial do ajuste:
a) multa de 10% a30o/o, calculada sobre o valor das mercadorias, serviços ou obra não entregues ou da
obrigação não cumprida.
b) multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrígação não cumprida

$ 1o - Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado
pela sua diferença que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou

cobradas judicialmente.

$ 20 - As disposiçöes anteriores aplicam-se, também, às aquisições, serviços ou obras que, nos termos
da legislação, foram realizados com dispensa de licitação.

S 3o - As penalidade mencionadas nas alíneas "a" e "b", do inciso lV, são alternativas, devendo a

Administração optar, a seu critério por uma delas.

S 4o - As normas estabelecidas nesta resolução, deverão constar obrigatoriamente em todos
instrumentos convocatórios das licitações e nos contratos sobre fornecimento ou serviços.
Artigo 20 - As multas previstas nesta resolução serão corrigidas monetariamente, consoante o índice
oficial, até a data de seu recolhimento.
Artigo 3o - Da aplicação das multas previstas na resolução, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, consoante o disposto no artigo 83, inciso l, alínea "e" e S S 1o e 20, da Lei 6.544189

Artigo 40 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra.
Artigo 50 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução
SJ - 215, de 28112178.
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ANEXO VII
t

PLANILHA ORçAMENTARIA

DETALHADA
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oBRA: SERV|çOS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE - SP

LOCAL: GACONDE - SP

coDrGo DESCRICAO UNID. QUANT UNIT TOTAL

I
Serviços das obras para acessibilidade no Fórum da
Comarca de Gaconde

01 1 7051 Proieto executivo de estrutura em formato A1 un 2,00 '1.463,54 2.927.O8
0117071 Proieto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 un 1,00 629,50 629.50

0117111
Projeto executivo de instalações elétricas em formato
A1 un 1.00 677,73 677.73

0123200
Taxa de mobilização e desmob¡lização de equipamentos para

execução de perfuração em concreto com broca diamantada
tx 1.00 158,15 158.15

0123270 Furação de 4' em concreto armado m 1.20 254.O7 304.88

0202150 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m'z unxmes 6,00 494,45 2.966,70

0203080
Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira
compensada m2 60,00 27,63 1.657.80

0205060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com
altura até 10 m m 60.00 8.24 494.40

0205202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmes 60,00 18,47 1.108,20

0208020 Placa de identificação para obra m2 6,00 392,72 2.356,32

0260074
Administração local da obra para reforma e adequação para

acessibilidade no Fórum de Caconde ct 1,00 11.350,09 11.350,09

03.04.020 Demolicão manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m2 117.58 8,10 952.40

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
v azado, incluindo revestimento m3 26.44 54,00 1.427.81

0301020 Demolicão manual de concreto s¡moles m" 3.20 146,50 474.90

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metál¡ca - mater¡al
volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel,
olástico e metal m3 62,88 88,92 5.591,25

06.02.020
Escavação manual em solo de 1u e 2" categor¡a em vala ou
cava até 1,50 m m3 15,83 40,50 640,91

06.02.040
Escavação manual em solo de 'l u e 2u categoria em vala ou
cava além de 1,50 m m3 15.06 52,38 789.05

11181 10

Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de
entulho m3 9.33 27.00 251.99

11.18.020 Lastro de areia m3 1.75 147.20 257.61

1 1 .1 8.040 Lastro de pedra britada m3 5.60 112.53 630.'17
12.O1.O40 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - comoleta m 67.00 51.58 3.455.86
0901020 Forma em made¡ra comum oara fundacão mz 55.88 59.86 3.344.98

0902020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 23,46 102,40 2.402,30
1 001 040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kq 683,95 6,56 4.486.71
1002020 Armadura em tela soldada de aeo kq 44,84 7,15 320,58

'1104020
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg
cimento / m3 m3 4.24 221,45 938.51

11.03.090 Concreto oreoarado no local. fck = 20.0 MPa m3 13,91 316.2: 4.398.76

1 I 16020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 18.15 56.92 1.032.98

17.O1.O20 Aroamassa de reoularizacão e/ou orotecão m3 3.73 493.32 1.840.08
o411020 Ret¡rada de aoarelho san¡tár¡o ¡ncluindo acessórios un 8.00 29.53 236,24
041 1 060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor un 14,00 4,10 57.40
04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira un 5,00 14,97 74.85
04.08.040 Retirada de quarnicão, moldura e peças lineares em madeira, m 48.00 1 .15 55.20
04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em m 24,00 8,98 215.52

0417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fìxo em teto,
oiso ou oarede UN 7,00 13,27 92.89

0415120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou
c¡qarra un 7.00 13.27 92.89

1411221
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 1 4 x 1 9 x 39 cm -
classe B m2 104.42 58.26 6.083,51

1402040 Alvenaria de elevacão 1 tiiolo mâcico comum m2 4.88 142.42 694,30

1428100
Elemento vazado em v¡dro t¡po veneziana capelinha - 20 x 10 x
l0 cm m2 1,20 1.208,53 1.450,24

1420010 Veroas. contraverqas e Dilaretes de concreto armado m3 0.48 1.122.59 538.62

46.01 .020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexões m 30.60 20.79 636,17

46.01 .010
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (112'),
inclusive conexões m 18.00 20,07 361,26

47.O4.O40 Válvr¡la de dese¿roa com reoistro oróorio. DN= I 1/2 UN 3.00 248,93 746.79

PL.DET.LIC. CACONDE 201g-Boletim CPOS 176
Basê: julho/19 - Boletim 176 com desoneração1t4
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oBRA: SERVTçOS DE ACESS|B|L|DADE DO FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE - Sp

LOGAL: CACONDE - SP

coDtGo oEscRrcAo UNID. OUANT UNIT TOTAL

46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 112'),
inclusive conexões m 20.00 33,99 679,80

46.02.0't 0
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, l¡nha
esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 14,00 23,74 332.36

46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esqoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões m 24,00 29,79 714.96

46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m 26,00 51,94 1.350.44

49.01 .016
Ca¡xa sifonada de PVC ríg¡do de 100 x 100 x 50 mm, com
grelha un 7.00 52.81 369,67

4901 030
Caixa sifonada de PVC rÍgido de 150 x 150 x 50 mm, com
qrelha un 4.00 67.8S 271,56

1702020 Chapisco m2 179.61 4,56 819,02
1702't20 Emboço comum m' 179.61 14,33 2.573,81

3217010
lmpermeabilização em argamassa impermeável com aditivo
hidrófuqo m3 1.72 530,34 910,91

32.17.O50
lmpermeabilização com cimento cristalizante para umidade e
áqua de oercolacão m2 77.24 13,35 1 .031 .15

1710020 Piso em qranilite moldado no local mz 21,00 61,95 I 1.300.95

19.01 .440
Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e
larqura de 20 a 30cm, assente com massa m 10,20 98,36 1.003.27

1710200 Rodapé qualquer em qranilite moldado no local até 10 cm m 16,00 29,24 467.84

1806142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área
interna com saída para o exterior, grupo de absorção Blla,
resistência química A, assentado com argamassa colante
indushializada

m2

32.02 45.74 1.464.59

I 806430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada para rejunte, juntas acima de
5 até l0 mm

m2

137.75 10.44 1.438,11

1811022

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede
interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante
industrializada m2 105.73 70,09 7.410,62

2403060 Escada marinheiro (galvanizada) m 2.50 516,72 1.291.80
2202010 Forro em olaca de c¡esso liso f¡xo m2 32.02 58,83 1.883.74
26.01.020 Vidro liso transoarente de 3 mm m2 3.50 82.33 288,16
4005020 lnterruptor com I tecla simDles e olaca cl 9.00 17,34 156.06

4107070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 18.00 8.99 161,82

41 09750

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida
instantânea, para duas låmpadas fluorescentes tubulares,
base bipino bilateral, 32W -'127 V I 220V un 9.00 38,89 350.01

4114070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W UN 9,00 68,42 615.78

37.'t 3.600
D¡sjuntor termomagnético, unipolar 1271220 V, corrente de 10
Aaté304 UN 3,00 21.23 63,69

37.13.630
Disjuntor termomagnét¡co, bipolar 2201380 V, corrente de 10 A
até 50 A un 2.00 89.34 178,68

37.13.660
Disjuntor termomagnético, tripolar 2201380 V, corrente de 60 A
até 100 A un 1.00 139,32 139,32

39020r6
Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolação em
PVC 70'C m 282.00 2,35 662.70

39031 74
Cabo de cobre de 4 mm', ¡solamento 0,6/1 kV - isolação em
PVC 70'C m 180,00 4.15 747,00

3904080 Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mmz m 40,00 30.24 1.209,60

3921 050
Cabo de cobre flexível de 10 mm2, isolamento 0,6i1kV -
isolação HEPR 90"C m 84.00 6,92 581,28

4004460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V. comoleta 7.00 22 A3 159,81
400701 0 Caixa em PVC de 4' x2' un 14.00 10,35 144.90
4007020 Caixa em PVC de 4'x 4 un 7.OO 12,38 86,66

3006061
Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ct 3.00 403,27 1.209.81

5005280 Sirene tipo corneta de 12 V un 3.00 53,80 161.40
5005400 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 un 3.00 123,62 370.86
5005492 Sinalizador audio-visual de advertência un 3.00 260,76 782.28
3302060 Massa corrida a base de PVA mz 90,67 9,31 844.14
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W SECRETAR|A DA JUSTTçA E CtDADAN|A

oBRA: SERV|çOS DE ACESS|B|L|DADE DO FóRUM DA COMARCA DE CACONDE - SP

LOGAL: CACONDE - SP

cootGo DESCRICAO UNID. QUANT UNIT, TOTAL
331 0050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m2 90,67 19,43 1.761 .72
3312011 Esmalte à base de áqua em madeira, inclusive preparo m2 4l ,65 29,01 1.208.27
33.11.050 Esmalte a base de áoua em estrutura metálica m2 67.20 28.75 1.932.00

33.01.350
Preparo de base para superfície metálica com fundo
antioxidante m2 187.76 10,94 2.054.09

3303040 Caiacão em massa m' 99.02 8.20 811.96

30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade
reduzida - 6 litros un 3.00 584,61 1.753.83

4401 800
Bac¡a sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa -
6 litros ct 4.00 453.97 1 .815.88

44.20.230 Tubo de liqacão para sanitário UN 7.00 34.21 239.47
4420280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 7.00 27.1 192.78
44.20.300 Bolsa Dara bacia sanitária UN 7.00 9.52 66.6r
4401240 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 3.00 336.82 1 .010.46
44.O1 .110 Lavatório de louca com coluna UN 4.00 223.75 895.00

4702020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4',_ linha especial UN 3.00 74,87 224,61

4702050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 1 1/2'- linha especial un 4,00 107,45 429,80

4420650 Válvula de metal cromado de 1 un 7,00 33,57 234,99
44.03.360 Ducha hioiênica cromada un 3,00 312.90 938,70

440331 0

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico,
com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado,
DN= 1/2' un 7,00 591 ,10 4.137.70

44.20.220 Sifão de metal cromado de 1' x 1 112' un 7,00 147.07 1.029.49
4.20.100 Enoate flexível metálico DN= 1/2' un 7,00 31.75 222.25

44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido
cromado. DN= 3/4' un 7.00 37.43 262.01

2309030 Porta lisa com batente madeira - 70 x21O cm UN 4.00 378.17 1.512.68

23090s0 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 3.00 397.33 I .191 .99

2801040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta
interna com 1 folha UN 7.00 173,01 1.211 ,07

2820413
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3112" x 3", para
oorta de até 35 kq un 3,00 34,91 104.73

23.20.120 Guarnicão de madeira m 69,80 4.74 330,85

3004060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de
Dortas. altura de 40 cm m 2.70 313.23 845.72

3001 030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112'x 800 mm un 9.00 134,88 1.213.92

3001 120
Barra de apoio reta, para pessoas com mob¡l¡dade reduzida,
em tubo de aço inoxidável de 1 114'x 400 mm UN 9.00 1 18.01 1.062.09

3001 01 0
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aço inoxidável de 1 112' m 9,00 161 ,08 1.449,72

3004020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para
sinalizacão tátil de alerta / direcional - colado m2 4,88 142,30 694.42

2604030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m2 4.20 424,70 1.783.74
4403080 Porta-oaoel de louca de embutir un 7.00 38,91 272.37
44031 30 Saboneteira tipo dispenser, para refìl de 800 ml un 7.00 27.22 190.54
4403180 Disoenser toalhe¡ro em ABS, para folhas UN 7.00 40.17 281.19

4403050
Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com
visor UN 7.00 47.09 329.63

21.20.410 Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm UN 12.60 21.57 271.78
21.20.300 Fita adesiva antiderrapante com larqura de 5 cm m 15.00 18,97 284,55

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436
sem pintura kq 4.243,34 14,87 63.098,47

61 01 680

Elevador para passageiros, uso interno com capacidade
mínima de 600 kg para três paradas, portas unilaterais ct 1.00 75.660,00 75.660,00

08.02.050 Cimbramento tubular metálico m3xmês 700.80 4.51 3.160,61

08.02.060 Montaqem e desmontagem de cimbramento tubular metálico m3 87.60 10.26 898.78

370601 0
Painel autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de
espessura, com proteção mínima lP 54 - sem componentes m2

0,20
1.655.17 331,03

371 001 0 Barramento de cobre nu ko o.70 53.99 37,79

371 3660
Disjuntor termomagnético, tripolar 2201380 V, corrente de 60 A
até 100 A UN

2,00
139,32 278,64

9720010 lsolador em epóxi de I kV para barramento un 12.OO 21,96 263.52
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oBRA: SERV|çOS DE ACESS|B|L|DADE DO FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE - Sp

LOCAL: CACONDE - SP

coDtGo DESGRICAO UNID OUANT UNIT TOTAL
97.02.036 Placa de identificacão em PVC com texto em vinil m2 0.40 433.10 173.24

30.06.1 10

Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias un 't.00 365.09 365.09

30.06.010
Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para

corrimão un 16.00 19.82 317.12

30.06.020
Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para

corrimão un 8,00 19,72 157,76

30.06.030
Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diåmetro
de 4,5 cm UN 16,00 26,14 418.24

2403310 Corrimão tubular em aco qalvanizado, diàmeto 1 112' m 157,54 134,79 2't.234,82

2403040
Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado,
diâmelro 1 112' m 37.71 485,55 18.3r 0,09

3004030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores
(25>¡25v2.5cm\. assentado com arqamassa m ista m2 6.86 99,36 681.61

1 903060 Revest¡mento em pedra mineira comum m' 32.85 2E6,E0 9.421.38
5501 020 Limpeza final da obra m' 332.86 9,45 3.145.53

GUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO 335.638.52

BDI 26,40Vo 88.608,57
FREçO TOTAL DO EMFREENDIMENTO 121.247,05
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W SECRETAR|A DA JUST|çA E CIDADANtA

oBRA: SERV|çOS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA DE ESPíRIO SANTO DO
PINHAL

LOGAL: ESPíRFO SANTO DO PINHAL. SP

coDtGo DESGRICAO UNID. OUANT. UNIT TOTAL
Obras para acess¡b¡lidade do Förum cla comarca de
Espírito Santo do Pinhal

0117031 Proieto executivo de arquitetura em formato A1 UN 2,O0 2.001,29 4.002,58
0117051 Proieto executivo de estrutura em formato A1 un 2,00 1.463,54 2.927,08
o117071 Proieto executivo de instalaeões hidráulicas em formato A1 un 1.00 629,50 629.50
0117111 Proieto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1,00 677,73 677,73

0202150
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80
m2 unmes 6,00

494,45
2.966,70

0203080
Fechamento provisório de väos em chapa de madeira
compensada m2 33.00

27,63
911.79

0208020 Placa de identificacão para obra m2 6,00 392,72 2.356,32

0209030

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até Scm de
diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o
raio de 1,0 km m' 65.00

4,77

310.05

0260074
Administração local da obra para reforma e adequação para
acessibilidade no Fórum de EspÍrito Santo do Pinhal ci '1,00 16.780,13 16.780,13

0301020 Demolicäo manual de concreto simples m3 5,58 148,50 828,63
0301 040 Demolicão manual de concreto armado m" 8,11 270.00 2.189,70

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
v azado, i nclu i ndo revestimento m3 13,20

54,00
712,80

0303040
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou
teto m2 42.60

4,05
172,53

0304020
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a
base m2 125.46

8,10
1.016.23

0401 060
Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite
ou mármore m2 3,00

13,14
39.42

o404020
Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore,
em piso m2 40.00

17,55
702.O0

0409020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 9,00 20,95 188,55

0409080
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas,
fixados m 10,00

4,93
49,30

0411020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 28.00 29.53 826.84
o411040 Retirada de complemento sanitário chumbado UN 22,O0 9,85 216,70

04't 1060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobreoor un 8,00
4,10

32,80
041 1080 Retirada de registro ou válvula embutidos un 48.00 37,75 1.812.00

o411120 Retirada de torneira ou chuveiro un 4,00
5,12

20.48

0417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em
teto, piso ou parede un 18.00

13,27
238.86

o419120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha
ou cioarra un 4,00

13,27
53,08

0422110
Remoçäo de tubulação elétrica aparente diâmetro externo
até 50mm m 10.00

8,30

83,00

0422130
Remoção de tubulação elétrica embutida diâmetro externo
até 50mm m 30,00

16,60
498,00

0430060
Remoção de tubulação hidráulica em geral, ¡ncluindo
conexões, caixas e ralos m 120.00

5,40
648,00

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica -
material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira,
papel, plástico e metal m3 50.00

88,92

4.446.O0

0602020
tscavação manual em solo de 1'e z" categona em vala ou
cava até 1,50m m3 44.49

40,50
1.801,85

061 1040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m3 6.34
12,59

79,82

0612020 Aterro manual apiloado de área interna com maÇo de 30kg m3 s3,59
41,70

2.234.70
090'1020 Forma em madeira comum oara fundacäo m' 155,20 59.86 9.290.27
0901 030 Forma em madeira comum para estrutura m2 48.00 128,82 6.'183,36
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SECRETARIA DA JUSTrçA E CTDADANtA

oBRA: SERVTçOS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA DE ESPíR|TO SANTO DO
PINHAL

LOGAL: ESPíRIO SANTO DO PINHAL. SP

COD¡GO DESCRICAO UNID. QUAI¡T UNIT. TOTAL
1 001 040 Armadura em barra de aÇo CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa kq 1.084,00 6,56 7.111,04
1 001 060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fvk= 600MPa kq 300,00 7.25 2.175.00

1002020 Armadura em tela soldada de aco kq 320,00 7,15 2.288,00
1101130 Concreto usinado. fck= 25.0 MPa m3 34.11 279.29 9.526.58
1104040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kq m3 10,56 241,45 2.549,71

1 1 16020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 10,56 56,92 601,08

1116040
Lançamento e aoensamenÌo oe concrelo ou massa em
fundacão m3 30.75 113.84 3.500.58

I 1 16060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em
estrutura m3 3,36 78,64 264,23

1 1 18040 Lastro de oedra britada m3 5.00 112.53 562.65

1 1 20050
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado
para pisos m 44,00 '11,95 525,80

1201040 Broca em concreto armado diâmetro de 25cm - completa m 108,00 51,58 5.570,64

1301130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT
12 (8+4\ e capa com concreto de 25 MPa m2 4,00

82,21

328,84

1301 150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - Lï
16 fi2+4) e caoa com concreto de MPA mz 4,00

97,78
391,12

1401020 Alvenaria de embasamento em tiiolo macico comum m" 30.00 588.41 17.652.30
1402030 Alvenaria de elevaÇão de 1/2 tijolo maciço comum m2 60,00 77,40 4.644,00

1404200
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de
9cm m2 63,00

43,08
2.714,04

1420010 Veroas. contraveroas e oilaretes de concreto armado m' 1.85 1.122.59 2.076.79
1430020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3cm mz 26,20 165,07 4.324,83
1501220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas m2 4,00 60,29 241,16

I 503030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem ointura ko 578.70

14,87
8.605.27

1 60301 0
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS -
perfil ondulado de 6 mm m2 4,00

38,67
154,68

1633022 Calha, rufo, afins em chapa qalvanizada no 24 - corte 0,33 m 8,00 62,95 503,60
1701020 Arqamassa de reoularizacão e/ou orotecão m" 1.70 493.32 838.64
1702020 Chaplsco m2 277,00 4,56 1.263,12
1702120 Emboço comum m' 100,00 14.33 1.433,00
1702140 Emboco desemoenado com esouma de ooliéster m2 177.00 17.62 3.118.74

1703020 Cimentado desempenado m' 145.00
22,05

3.197.25

1 806062

Placa cerâmica esmaltada PEI-S para área interna, com
textura semirrugosa, grupo de absorção Blb, resistência
quÍmica A, assentado com argamassa colante
industrializada m2 63.80

41,65

2.657,27

1 80641 0
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada oara reiunte. iuntas acima de 3 até 5 mm m' 63,80

8,26
526,99

18',t1022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x1ocm,
assentado com argamassa colante industrializada m2 232.00

70,09
16.260,88

1 901 060
Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e
larqura até 20 cm m 9,84

126,97
1.249,38

2120300 Fita adesiva antiderrapante com larqura de 5 cm m 42.00 18.97 796.74

2202030
Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de
12,5 mm, fixo m2 28,00

63,72
1.784,16

23081 00
Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado
revestido totalmente em laminado fenólico melamínico m' 1,35

1 .107,60
1.495.26

2309050
Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm

un 2,00
397,33

794,66

2309420
Porta lisa com batente em alumÍnio, largura 60 cm, altura de
105 a 200 cm un 8,00

231,26
1.850,08

2401030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m2 5.95
555,64

3.306.06
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oBRA: SERVTçOS DE ACESS|B|LTDADE DO FÓRUM DACOMARCA DE ESPíRIO SANTO DO
PINHAL

LOGAL: ESPíRIO SANTO DO PINHAL. SP

coDtGo DESCRICAO UNID. OUANT. UNIT TOTAL

2402430
Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte
superior para receber vidro, sob medida m2 3,15

941,53
2.965,82

2403040
Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado,
diâmetro de 1 112' m 106.10

485,55
51 .516,86

2403310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" m 339,70 134,79 45.788,'t6
2601040 Vidro liso transparente de 4 mm m' 6,45 95,76 617,65
2601230 Vidro fantasia de 3/4 mm m2 1,00 95.24 95,24
2604030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio mz 3.00 424.70 1.274.10

2801070
Ferragem completa para porta de box de WC tipo
livre/ocupado ci 8,00

152,91
1.223,28

2901020 Cantoneira em alumínio perfil sextavado m 39,00 14,98 584,22

3001 01 0
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aÇo inoxidável de 1 112' m 3.40

161 .08
547,67

300'1020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112' x 500 mm un 2.00

95,60
191.20

3001030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aço inoxidável de 1 112'x 800 mm UN 4,00

134,88
539,52

3004020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm,
oara sinalizacão tátil de alerla ldirecional - colado m2 15.50

142,30
2.205,65

3004030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x25 x
2,5 cm, assentado com argamassa mista m2 12.25

99,36
1.217,16

3004060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de
portas, altura de 40 cm m 3,68

313,23
1.152,69

3004070

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25 x25 x2,5
cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2
mm m2 12,25

9,99

122,38

3004090
Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi,
comprimento de 20 cm un 44,00

10,36
455,84

300601 0
Placa para sinalização tátil (inÍcio ou final) em braille para
corrimão un 36.00

19,82
713,52

3006030
Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão,
diâmetro de 4,5 cm un 36,00

26,14
941,04

30061 10
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias un 4,00

365,09
1.460,36

3006061

Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ct 2,00 403,27 806,54

3008060
Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com
mobilidade reduzida - 6 litros un 2,00 584,61 1.169,22

4420280 Tamoa de olástico oara bacia sanitária un 2,00 27.54 55.08

2801040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta
interna com 1 folha cl 2,00 173,01 346,02

3210110
Proteção anticorros¡va, com fita ades¡va, para ramais sob a
terra, com DN acima de2'aIé3' m 10,00 54.64 546,40

3216010
lmpermeabilização em pintura de asfalto oxidado com
solventes oroânicos. sobre massa m2 143,00 1 1,53 1.648.79

3217010
lmpermeabilização em argamassa impermeável com aditivo
hidrófuqo m3 o,84 530,34 445,49

3302060 Massa corrida a base de PVA m2 143,80 9.31 1.338,78
3305330 Verniz em superfÍcie de madeira m2 13,20 16,35 215.82
3306020 Acrílico oara ouadras e oisos cimentados m' 132.70 15.66 2.078.08
3307140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kq 578,70 2,77 1.603,00
331 001 0 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m2 143,80 17.30 2.487,74

331 0050 Tinta acrílica em massa. inclusive preparo m2 140,00 19,43 2.720.20

331 1 050
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive
Dreoaro m' 578.70

28,75

16.637,63

3704250
Quadro oe drstnDurçao unrversal oe soDrepor, para

disjuntores 16 DIN I 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes un 1.00
471 ,81

471.81
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oBRA: SERV|çOS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DACOMARCA DE ESPíR|TO SANTO DO
PINHAL

LOGAL: ESPíRIO SANTO DO PINHAL - SP

GODIGO DESCRICAO UNID. QUAI.IT UNIT TOTAL

371 3630
Disjuntor termomagnético, bipolar 2201380V, corrente de
104 até 504 un 4.00

89,34
357.36

371 3650
Disju ntor termomag nético, tripolar 220 l38OV, corrente de
104 até 504 un 4,00

1 18,51
474,04

3804040
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 314" - e,om

acessórios m 60,00
26,27

1.576.20

3804060
Eletroduto de ferro galvanizado, medio de 1" - com
acessórios m 30,00

30,83
924,90

39031 78
Cabo de cobre de 6 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação em
PVC 70"C m 150,00

5,04

756,00

39031 70
Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação
em PVC 70'C m 180,00

3,03
545,40

391 0050 Terminal de compressäo para cabo de 2,5 mm2 un 22.OO 3.28 72,16
391 0060 Terminal de oressão/comoressão oara caþo de 6 até'10 un 15.00 8,60 129,00
4004450 Tomada 2P+T, de 104 250V, completa cl 4,00 17.80 71,20
4005020 lnterruptor com 1 tecla simples e placa ci 8,00 17.34 138.72

4006040 Condulete metálico de 314" ct 20.00
29,33

586,60
4006060 Condulete metálico de 1" cl 5,00 34,11 '170,55

4107070 Lâmoada fluorescente tubular, base bioino bilateral de 32 W un 24.OO 8,99 215,76

4109750

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida
instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares,
base bioino bilateral. 32 W - 127 V 1220V un 12,00

38,89

466,68

4114070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberla pa'a 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W un 12,OO

68,42
821,O4

4204120 Mastro simples qalvanizado de diâmetro 2" m 14,00 57.89 810,46

4401 050 Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros un 8.00 189,47 1.515.76
4401110 Lavatório de louÇa com coluna un 8,00 223,75 1.790,00
4401200 Mictório de louÇa sifonado auto aspirante un 2,O0 418,90 837,80
4401240 Lavatório em louca com coluna suspensa un 2.00 336,82 673,64

4403050
Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m,
com visor un 10,00

47,09
470,90

44031 30 Saboneteira tioo disoenser. oara refil de 800 ml un 6.00 27.22 163.32
44031 80 risoenser toalheiro em ABS, oara folhas un 6.00 40,17 241,02

440331 0

Torneira de mesa para lavatório, acionamento
hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão,
em latäo cromado, DN= 1/2" un 10,00

591 ,10

5.911.00

4403370
I orne¡ra curta com rosca para uso geral, em latão luncl¡clo

sem acabamento, DN= 1/2" un 6,00
35,70

214.20
4420280 Tamoa de olástico oara bacia sanitária un 8.00 27,54 220,32

4601020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexöes m 30,00

20,79

623.70

4601 050
Tubo de PVC rÍgido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 112'),

inclusive conexões m 30.00
33,99

1.019,70

4602010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha
esqoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 16,00

23,74
379.84

4602050

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive
conexões m 10,00

29,79

297,90

4602060

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive
conexões m 4.00

46,13

184,52

4602070

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexöes m 20,00

51,94

1.038.80

4608070
Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2
1/2", inclusive conexões m 10,00

196,26
1.962,60
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LOGAL: ESPíRIO SANTO DO PINHAL - SP
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coDtGo DESCRICAO UNID. QUANT. UNIT TOTAL

4702020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4'- linha esoecial un 6.00

74,87
449.22

4702050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 1 1/2'- linha especial un 6,00

107,45
644,70

4704040 Válvula de descarqa com reqistro próprio, DN= 1 1/2" un 10,00 248,93 2.489,30
4704100 Válvula de mictório oadräo, vazão automática, DN= 3/4" un 2.OO 231.26 462,52
4705280 Válvula olobo anqular de 45" em bronze, DN= 2 112" un 1.00 222.13 222.13
4901030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com UN 6,00 67,89 407,34

4906480
Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x
600 mm. classe 15 (ruotura > 1500 kq) un 1,00

190,96
190,96

5501 020 .imoeza final da obra m2 201.00 9.45 1.899,45

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem pintura kq 3.320,51

14,87
49.375,98

61 01 670
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade
mÍnima de 600ko oara duas oaradas. oortas unilaterais ol 1.00 71.295.00 71.295.00

61 01 800 Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador m2 28,50 465,72 13.273,02
9702190 Placa de identificação em acrílico com texto em vinil m2 0,50 771.97 385,99

9705'100
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com
pintura em esmalte sintético m2 0,70 659.74 461,82

456.212.45
26.40o/.BDI 131.000,09

TOTAL 627.212,54

-
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oBRA: SERVTçOS DE ACESSTBTL¡DADE DO FóRUM DA COMARCA DE MOG| GUAçU

LOGAL: MOGI GUAçU - SP

DESCRICAO UNID. OUANT UNIT TOTAL
Serv¡ços das obras de adequação e reforma para

acessibilidade do Fórum da Comarca de Mogi Guaçu
01 1 7051 Proieto execut¡vo de estrutura em formato A1 un 2.OO 1.463.54 2.927.O8

0117071 Proieto executivo de instalações hidrául¡cas em formato A1 un 1.00 629.50 629.50

0117111
Projeto executivo de instalações elétricas em formato
A1 UN 1.00 677.73 677.73

0123200
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
execução de perfuração em concreto com broca diamantada

tx 1.00 158.15 158.'t 5

0123270 Furação de 4'em concreto armado m 1.20 254.O7 304.88

0202150 Locacão de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m2 unxmeS 6,00 494,45 2.966,70

0203080
Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira
compensada m2 60.00 27.63 1.657.80

0205060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com
altura até 10 m m 60.00 8.24 494.40

o205202 Andaime torre metálico (1,5 x L,5 m) com piso metálico mxmes 60,00 18,47 1 .1 08,20

0208020 Placa de identificação para obra mz 6,00 392,72 2.356.32

0260074
Admrnrstraçao local para a oora 0e aoequaçao e relorma para
acessibilidade do Fórum de Mogi Guaçu cj 1,00 12.354,03 '12.354,03

03.04.020 Demolicão manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m2 128,45 8,10 L040,45

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
vazado, incluindo revestimento m3 14,95 54,00 807,03

0301020 Demolicão manual de concreto s¡mples ms 17,95 148,50 2.665,87

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material
volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel,
olástico e metal m3 50.48 88.92 4.488,4',1

06.02.020
Escavação manual em solo de 1" e 26 categoria em vala ou
cava até 1.50 m m3 5,35 40,50 216,68

06.02.040
Escavação manual em solo de 1" e 2u categoria em vala ou
cava além de 1,50 m m3 9,66 52,38 506,04

1118110
Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de
entulho m3 3.66 27.00 98.82

1114.020 Lastro de areia mt 2.68 147,20 393.76
I 1 .18.040 Lastro de oedra britada m3 5.69 112.53 639.90
12.01.O40 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - comoleta m 51.00 51 .58 2.630.58
0901020 Forma em made¡ra comum oara fundacão m' 76.98 59.E6 4.608.02

0902020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 20.60 102,40 2.109,44
I 001 040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) ñ/k= 500 MPa ko 470.11 6,56 3.083,95
1002020 Armadura em tela soldada de aÇo kq 42,84 7.15 306,28

1104020
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg
cimento / m3 m3 3,45 221,45 763.45

11.03.090 Concreto oreoarado no local. fck = 20.0 MPa m3 8,17 316.23 2.582.65

1116020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 11.61 56.92 661 .10

04.09.060
Retirada de batente, corr¡mão ou peças l¡neares metállcas,
chumbados m 31.25 7.18 224.38

0411020 Retirada de aparelho sanitário inclu¡ndo acessórios UN 24.OO 29.53 708,72

041 1 060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor un 24,00 4,10 98,40

04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 6.00 14,97 89.82

04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, m 40.00 1 ,15 46.00
04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 6,56 20,95 137.43
04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m2 17,60 20,95 368.72

0417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto,
piso ou parede un 8.00 13.27 106.16

0419120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou
ciqarra UN 4.00 13,27 53,08

1411221
Alvenaria de bloco de concreto estrutural I 4 x 19 x 39 cm -
classe B m2 123,05 58,26 7.168,89

1402040 Alvenaria de elevacão 1 tiiolo macico comum m2 3,00 142.42 427.26

1428100
Elemento vazado em vidro tipo veneziana capelinha - 20 x 10 x
10 cm m2 0,60 1.208,53 725.12

1420010 Verqas, contravergas e pilaretes de concreto armado m3 0.19 1.122.5: 218,68

46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexôes m 39,30 20,79 817,05
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oBRA: SERVTçOS DE ACESSTBTL¡DADE DO FÓRUM DA COMARCA DE MOG| GUAçU

LOGAL: MOGI GUAçU - SP

UNID UNIT TOTAL

46.01.010
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (112'),
inclusive conexöes m 8,55 20,07 171 ,60

47.04.040 Válvula de descaroa com reoistro próorio. DN= 1 1/2 un 2,00 248.93 497,86

46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 112'),

inclusive conexões m 12,00 33,99 407,88

46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha
esqoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 8,55 23,74 202.98

46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esqoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões m 11.20 29.79 333.65

46.O2.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esooto série normal. DN= 100 mm. inclusive conexões m 25.76 51.94 1.337.97

49.01 .016
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com
qrelha un 6.00 52.81 316.86

1701020 Arqamassa de reqularizaeão e/ou proteção m3 1.61 493.32 791,78
1702020 Chapisco m2 154.74 4.56 705,61
1702120 Emboço comum m2 154.74 14.33 2.217,42
14.30.860 Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm m2 20.20 242.84 4.907,15

3217010
lmpermeabilização em argamassa impermeável com aditivo
hidrófuqo m3 0,86 530,34 457,68

32.17.050
lmpermeabilização com cimento cristalizante para umidade e
água de percolaÇão m2 96,84 13,35 't.29z76

32.16.030
lmpermeabilização em membrana de asfalto modificado com
elastômeros. na cor Dreta m2 9,31 34.85

32,16.050
lmpermeabilização em membrana à base de polÍmeros
acrílicos, na cor branca mz 6.66 38,45

1710020 Piso em qranilite moldado no local m2 8.00 61.95 495,60

19.01.440
Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e
larqura de 20 a 30cm, assente com massa m 5,00 98,36 491,80

1710200 Rodapé qualquer em qran¡l¡te moldado no local até 10 cm m 12,00 29,24 350,88

1806142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-S para área
interna com saída para o exterior, grupo de absorção Blla,
resistência química A, assentado com argamassa colante
industrializada

m2

53,50 45,74 2.447.09

1 806430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada para rejunte, juntas acima de
5 até l0 mm

mz

220.60 10.44 2.303.06

1811022

Revestimento em placa cerâm¡ca esmaltada para parede
interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante
industrializada m2 167.10 70,09 11.712,04

I 3.01 .130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT
12(8+4\ e ci¡pa com concreto de 25 Mpa m2 4.20 82,21 345,28

2403060 Escada marinheiro (qalvanizada) m 2.50 516,72 1.291,80
2202010 Forro em olaca de qesso liso fixo m2 53.50 58,83 3.147,41
26.01.020 Vidro liso transparente de 3 mm m2 2,00 82,33 164,66
4005020 lnterruptor com 1 tecla simples e placa ct 6,00 17,34 104,04

4107070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W UN 12.OO 8,99 107,88

41 09750

Reator eletrônico de alto fator de potência com part¡da

instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares,
base bipino bilateral, 32W - 127 V 1220V un 6,00 38,89 233.34

4114070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W un 6,00 68.42 410.52

37.13.600
Disjuntor termomagnét¡co, un¡polar 1271220 V, corrente de 10
Aaté304 un 3.00 21.23 63.69

37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 2201380 V, corrente de 10 A
até 50 A un 2.OO 89,34 178,68

37.'13.660
Disjuntor termomagnético, tripolar 2201380 V, corrente de 60 A
até 100 A UN 1,00 139,32 139,32

3902016
Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolação em
PVC 70'C m 300,00 2,35 705.00

39031 74
Cabo de cobre de 4 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação em
PVC 70"C m 2r 0,00 4,15 871.50

3921 050
Cabo de cobre flexível de 10 mm2, ¡solamento 0,6/1kV -

isolacão HEPR 90"C m 80.00 6.92 553.60
3904080 Cabo de cobre nu. têmDera mole. classe 2. de 50 mm. m 11.60 30.24 350.78

256.08
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coDtGo DESCRICAO UNID. OUANT UNIT TOTAL
4004460 Tomada 2P+T de 20 A - 25O V. comoleta ct 6.00 22.83 136.98
400701 0 Caixa em PVC de 4'x2' un 10.00 10.: 103.50
4007020 Caixa em PVC de 4'x 4' un 4.00 12.38 49.52

3006061
Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ct 2.OO 403.27 806.54

5005280 Sirene tipo corneta de 12V UN 2.00 53.80 107,60
5005400 Sirene eletrônica em c¿¡ixa metálica de 4 x 4 UN 2.OO 123.62 247,24
5005492 Sinalizador audiovisual de advertência UN 2.OO 260.76 521,52
3302060 Massa corrida a base de PVA m2 120.49 9,31 1.121,76
331 0050 Tinta acrÍlica em massa, inclusive preparo mz 120.49 19,43 2.341,12
3312011 Esmalte à base de áqua em madeira, inclusive preparo mz 60.30 29,01 1.749,30
33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m2

113,54
28,75

3.264,22

33.01.350
Preparo de base para superfície metálica com fundo
antioxidante m2 118,10 10,94 1.292.01

3303040 em massa m2 46.14 8.20

30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade
reduzida - 6 litros un 2,00 584,61 1j69.22

4401 800
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa -
6 litros ci 8.00 453,97 3.631 .76

44.01 .200 Mictório de louca sifonado auto asoirante UN 2.OO 418.90 837.80
44.20j30 Tubo de lioacão oara mictório. DN= 1/2 UN 2.00 49.71 99.42
44.03,360 Ducha hioiênica cromada UN 2.OO 312.90 625.80
47.04.100 Válvula de mictório øad¡ão.vazão automática. DN= 3/4 UN 2.OO 231.26 462.52
44.20.230 Tubo de lioacão oara sanitário UN 2.OO 34.21 68.42
4420280 Tamoa de olást¡co oara bac¡a san¡tária un 10.00 27.54 275.40
44.20.300 Bolsa oara bacia sanitária UN 10.00 9.52 95.20
4401240 Lavatório em louca com coluna susoensa un 2.OO 336.82 673.64
44.O1.110 Lavatório de loue¿ com coluna un 10.00 223.7s 2.237.50

4702020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4'- linha especial UN 4.00 74.87 299,48

4702050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 1 1i2'- linha especial un 2,OO 107,45 214,90

4420650 Válvula de metal cromado de I un 6,00 33,57 201,42

440331 0

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico,
com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado,
DN= 1/2' un 12.00 591 ,10 7.093.20

44.20.220 Sifão de metal cromado de 1' x1 112 un 12.00 147.07 1.764.84
44.20.100 Enoate flexível metálico DN= 1/2' un 12.00 31.75 381.00

44.03.400

Torneira curta com rosæ para uso geral, em latão fundido
cromado, DN= 3/4' un 6.00 37.43 224.58

23.09.420
Porta lisa com batente em alum¡nio, largura 60 cm, altura de
105 a 200 cm un 8.00 231.26 1.850.08

2309040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 4.00 383.10 1.532,40

2309050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 2.00 397,33 794,66

28.01.070
Ferragem completa para porta de box de WC tipo
livre/ocupado ct 8.00 152.91 1.223.28

2801 040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta

interna com 1 folha un 6.00 173.01 1.038.06

2820413
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3112" x 3", para

Dorta de até 35 kq un 2,OO 34,91 69,82
23.20j20 Guarnicão de madeira m 60,40 4.74 286,30

3004060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de
portas. altura de 40 cm m 1,80 313,23 563,81

3001 030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112'x 800 mm un 4.00 134,88 539.52

3001 120
Barra de apo¡o reta, para pessoas com mob¡l¡dade reduzida,
em tubo de aço inoxidável de 1 114'x 400 mm un 4.00 118.01 472,04

3001010
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aço inoxidável de 1 112' m 4,00 161 ,08 644,32

3004020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para
sinalizacão tátil de alerta / direcional - colado m2 2,50 142,30 355,75

2604030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m2 2.16 424,74 9r 7,35
4403080 Porta-oaoel de louÇa de embutir un 6,00 38,91 233.46
4403130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 12,00 27,22 326.64
44031 80 D¡spenser toalheiro em ABS, para folhas un 6,00 40,17 241.02
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W SECRETAR|A DA JUSTTçA E CtDADANtA

oBRA: SERVTçOS DE ACESS|B|L|DADE DO FÓRUM DA COMARCA DE MOG| GUAçU

LOGAL: MOGI GUAçU - SP

LANILHA
coDrGo DESCRTçAO UNID. OUANT UNIT TOTAL

4403050
Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com
visor un 10,00 47,09 470,90

21.20.410 Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm un 30,40 21.57 655,73
21.20.300 Fita adesiva antiderrapante com larqura de 5 cm m 10,00 18,97 189,70

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem pintura kq 5.315,72 14,87 79.044,76

6'1.01.670
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade
mínima de 600 kq para duas oaradas, portas unilaterais ct 1.00 71 .295,00 71.295.00

3706010
Painel autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de
esoessura. com orotecão mínima lP 54 - sem componentes m2 0.20 1.655.'17 331 .03

371 001 0 Barramento de cobre nu lo 0.70 53.99 37.79

371 3660
Disjuntor termomagnético, ltipolar 22Ol38O V, corrente de 60 A
até 100 A un 2.00 139.32 278.64

3720010 lsolador em epóxi de 1 kV para barramento UN 12.OO 21.96 263.52
97.02.036 Placa de identifie¡eão em PVC com texto em vinil m2 0.40 433.10 173.24

30.06.1 10
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias un 1.00 365,09 365,09

30.06.010
Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para
corrimão un 8,00 19,82 158,56

30.06.020
Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para
corrimão un 4,00 19,72 78,88

30.06.030
Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro
de 4,5 cm un 8.00 26,14 209.12

2403310 Corrimão tubular em aco oalvanizado. diâmetro 1 1/2' m 103.50 134.79 13.950,77

24.03.040
Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro
de 1 112' m 51 .05 485,55 24.787.33

34,05.310 Gradil de ferro oerfilado. tioo oaroue m2 17.60 328.12 5.774.91

3004030
Piso em ladrilho h¡drául¡co podotát¡l vár¡as cores
(25v25v2,5cm\, assentado com argamassa mista m2 7.48 99.36 743.41

1 903060 Revestimento em pedra m¡neira comum m2 50.95 286.80 14.612.46
5501 020 Limpeza final da obra m2 341.23 9.45 3.224.62

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO 365.326.36

BDI 26.40o/" 96.¡t46.16
FREçA TOTAL Dc, EtUtFntstsNUrMtsN r (J 161.772.52
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oBRA: SERV|çOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

LOCAL: SANTA RITA DO PASSAQUATRO - SP

coDtco DESCRICAO UNID QUANT UNIT TOTAL
REF.E ADEQUAçAO PARA ACESSTBTLTDADE DO
FÓRUM DE SANTARITADO PASSAQUATRO

01 I 7031 Proieto executivo de arquitetura em formato A1 un 2,00 2.001,29 4.002,58
0117051 Proieto executivo de estrutura em formato A1 un 1,00 1.463.54 1.463.54

Proieto executivo de instalaeões hidráulicas em formato A1 un 1,00 629,50 629,500117071
un 677.73 677.730117111 Proieto executivo de instalaÇões elétricas em formato A1 1,00

0121 01 0
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos
oara execucão de sondaoem tx 1,00 971,46 971,46

tx 1.00 4.622.49 4.622.4901 21 090
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos
para execucäo de sondaqem rotativa

0121100 Sondaoem do terreno a trado m 2,00 85,79 171,58
0121110 Sondaoem do terreno à percussão (mínimo de 30m) m 30,00 102,01 3.060,30

unxmes
6.00 494.45 2.966,700202150

Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80
m2

0203080
Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira
compensada m2 51,61 27,63 1.425,98

0208020 Placa de identificacäo oara obra m2 6,00 392,72 2.356,32

0260074
Administração local da obra para reforma e adequação para

acessibilidade do Fórum de Santa Rita do Passa Quatro cl 1,00 10.982,57 10.982,57
0301 020 Demolicäo manual de concreto simples m3 2,61 148,50 387,59
0301 040 Demolicão manual de concreto armado m" 3,50 270,00 945,00

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
v azado, i nclu i ndo revesti mento m3 22,07 54,00 1.191,78

0303040
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou
teto m2 15,89 4,05 64,35

m2 68.19 8.10 552.340304020
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a
base

0401 060
Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite
ou mármore m2 0,96 13,14 12,61

m2 79.60 17,55 '1.396.980404020
Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore,
em piso

0404060 Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore m 46,13 10,80 498,20
0408020 Retirada de folha de esquadria em madeira un 8,00 14,97 119,76

m 39.70 8.98 356.510408060
Retirada de batente com guarn¡ção e peças lineares em
madeira, chumbados

0409020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 6,21 20,95 1 30,1 0

m 10,00 4,93 49,300409080
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas,
fixados

un0411020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 13,00 29,53 383,89
041 1 040 Retirada de complemento sanitário chumbado un 6,00 9,85 59,10

un 6.00 4.10 24.60041 1 060
Retirada de complemento sanitário fixado ou cfe sobrepor,
porta-papel, etc.

041 1 080 Retirada de reqistro ou válvula embutidos un '15,00 37,75 566,25
0411140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos un 3,00 7.87 23,61

0417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em
teto, oiso ou parede un 12,00 13,27 159,24

0419120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha
ou cioarra un 6,00 13,27 79,62

m0422110
Remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo
até 50mm 15,00 8,30 124,50

0422130
Remoção de tubulaçäo elétrica embutida diâmetro externo
até 50mm m 30,00 16,60 498,00

m 106.80 5.40 576.720430060
Remoção de tubulaçäo hidráulica em geral, ¡ncluindo
conexões, caixas e ralos

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica -
material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira,
oaoel. olástico e metal m3 40.57 88,92 3.607,48
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W SECRETAR|A DA JUSTTÇA E CtDADANtA

oBRA: SERV|çOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

LOGAL: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

UNID. OUANT UNIT TOTALcoDtGo DESCRTçAO

0602020
Escavaçäo manual em solo de 1a e 2a categoria em vala ou
cava até 1,50m m3 5,89 40,50 238,55

m3 12.49 52,38 654.230602040
Escavação manual em solo de 1u e 2u categoria em vala ou
cava além de 1,50m

m3 17.58 221.33061 1 040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactaÇão 12,59
0901 020 Forma em madeira comum para fundacão m' 20,33 59,86 1.216,95
0901030 Forma em madeira comum para estrutura m2 80,84 128,82 10.413,81

(o 694.08 6,56 4.553,16I 001 040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa
1 001 060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kq 45,00 7,25 326,25
1002020 Armadura em tela soldada de aco ko 144.OO 7,15 1.029,60

m3 11.00 279.29 3.072.191101130 Concreto usinado, fck= 25,0 MPa

1102020
Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento /
m3 m3 1,62 276,68 448,22

1116020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 1.62 56,92 92.21

1116040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em
fundacão m3 5,50 113,84 626,12

'1116060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em
estrutura m3 5,48 78,64 430,95

m3 1.78 112.53 200.30I I 18040 Lastro de pedra britada
1201040 Broca em concreto armado diâmetro de 25cm - completa m 34,00 51,58 1.753,72

m2 1.34 82.21 1 1 0.161301130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT
12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa

1301150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçadallajota cerâmica - LT
16 (2+4\ e caoa com concreto de 25MPa m2 1,34 97,78 131,03

m2 62,67 59,91 3.754,56140't050
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x
19x39cm-classeA

1404210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de
14 cm m2 67,71 51,33 3.475,55

1410111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39
cm - classe C m2 26.31 49,19 1.294,19

m3 1.35 1.122.59 1.515.501420010 Verqas, contravergas e pilaretes de concreto armado
1430020 Divisória em placas de qranilite com espessura de 3cm m2 15,20 '165,07 2.509,06
1501220 Estrutura oontaletada para telhas onduladas m2 2.00 60,29 120,58

m2 2.001 60301 0
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS -
perfil ondulado de 6 mm 38,67 77,34

1633022
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada no 24 - corte 0,33
m m 25,00 62,95 1.573,75

m3 5,03 493.32 2.481.401701020 Argamassa de regularização e/ou proteção
m2 383.001702020 Chapisco 4,56 1.746,48

17Q2120 Emboco comum m2 225,65 14,33 3.233,56

1702140 Emboco desemoenado com esouma de ooliéster m2 154,00 17.62 2.713,48
m' 10.00 61.95 619.501710020 Piso em qranilite moldado no local

1710200 Rodaoé qualquer em qranilite moldado no local até 1Ocm m 10,00 29,24 292,40

1806142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área
interna com saida para o exterior, grupo de absorção Blla,
resistência química A, assentado com argamassa colante
industrializada m2 45,88 45,74 2.098,55

m2 45,88 8,26 378.97I 80641 0
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada para reiunte, iuntas acima de 3 até 5 mm

m2 225.65 70.09 15.815.811811022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x1Ocm,
assentado com argamassa colante industrializada

1 901 060
Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e
larqura até 20 cm m 7,00 126,97 888,79

1 903060 Revestimento em pedra mineira comum m2 44.78 286,80 12.842,90
m 32.30 18.97 612.732120300 Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm

23081 00
Armário tipo prateleira com subdivisäo em compensado,
revestido totalmente em laminado fenólico melamínico m2 1,35 1 .1 07,60 1.495,26
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W SECRETAR|A DA JUSTTçA E CtDADANtA

oBRA: SERV|çOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA
COMARGA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

LOGAL: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

coDtco DESGRIGAO UNID. QUANT UNIT TOTAL
un2309040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm 4,00 383,1 0 1.532,40

2309050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 4,00 397,33 1.589,32

2305420
Porta lisa com batente em alumínio, largura ô0 cm, altura de
105 a 200 cm un 8,00 231.26 1.850,08

mz 1.20 555.64 666.772401 030 Caixilho em ferro basculante, sob medida
2403310 Corrimão tubular em aeo galvanizado, diâmelro I 112" m 11,00 134,79 1.482,69

2403040
Guarda-corpo com tela trançada em tubo de aço
oalvanizado. diãmetro 1 112" m 32,08 485,55 15.576.44

m2 1.20 95.24 114.292601230 Vidro fantasia de 3/4 mm
2604030 m2 3,00 424,70 1.274.10Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio

2801 040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta
interna com 1 folha cl 6,00 173,01 1.038,06

280'1160 Mola aérea oara oorta. com esforco acima de 50ko até 60kq un 4.00 202,26 809,04
Cantoneira em aluminio perfil sextavado m 19.26 14.98 288.512901020

3001 01 0
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de I 112' m 3,40 161,08 547,67

300'1020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aco inoxidável de 1 112'x 500 mm un 2.00 95,60 191.20

3001 030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aÇo inoxidável de 1 112'x 800 mm un 4,00 134,88 539,52

3004020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm,
oara sinalizacão tátil de alerta / direcional - colado m2 12,45 142,30 1.771,64

m2 8.00 99.36 794.883004030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25x25x
2,5 cm, assentado com argamassa mista

3004060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de
Dortas. altura de 40 cm m 3,60 313,23 1.127.63

3004070

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25 x25 x2,5
cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2
mm m2 8,00 9,99 79.92

un 6.00 26.14 156.843006030
Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão,
diâmetro de 4,5 cm

30061 10

Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias

un 2.O0 365,09 730,1 I

3006061
Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ct 2,00 403,27 806,s4

3008060

Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade
reduzida - 6 litros un 2,OO 584,61 1.169.22

m3 1.96 530.34 1.039.473217010
lmpermeabilização em argamassa impermeável com aditivo
hidrófuso

3217030
lmpermeabilização em argamassa polimérica para umidade
e áqua de percolacão m2 26,31 10,02 263,63

3302060 Massa corrida a base de PVA m2 21.09 9,31 196,35
mz 45.88 17.30331 001 0 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 793,72

331 0050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m2 1 10,00 19,43 2.137.30

m2 68.47 28,75 1.968.5'l331 1 050
Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive
preparo

m23312011 Esmalte à base de áqua em madeira, inclusive preparo 49,42 29,01 1.433,67

un 1.00 1 18.51371 3650
Disjuntor termomag nético, tripolar 220 1380V, corrente de
104 até 504 1 18,51

3804040
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4" - com
acessórios m 60,00 26,27 1.576,20

m 30.00 30,83 924.903804060
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1" - com
acessórios

39031 78
Cabo de cobre de 6 mmz, isolamento 0,6/1 kV - isolaçäo em
PVC 70"C m 150,00 5,04 756,00
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oBRA: SERV|çOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AGESSTB|LTDADE DO FóRUM DA
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

LOCAL: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
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coDtGo DESCRICAO UNID. QUANT UNIT TOTAL

m 545.4039031 70
Cabo de cobre de 2,5 mm', isolamento 0,6/1 kV - isolação
em PVC 70"C 180,00 3,03

3910050 Terminal de pressäo/compressão para cabo de 2,5 mm2 un 24,00 3,28 78,72

3910060
Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10

mm2 un 15,00 8.60 129,00
ct 6.00 17.80 106.804004450 Tomada 2P+T, de 104 250V, completa

4005020 lnterruptor com 1 tecla simples e placa cl 6,00 17,34 104,O4

4006040 Condulete metálico de 314" ct 21,00 29,33 615,93
4006060 Condulete metálico de 1" ct 5.00 34.11 170,55

4107070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 20,00 8,99 179,80

un 10.00 38.89 388.9041 09750

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida
instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares,
base bipino bilateral, 32 W - 127 V l22OV

4114070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberla, para 2

lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W UN 10,00 68,42 684,20

un 8.00 189.47 1 .5'15.764401 050 Bacia sifonada de louÇa sem tampa - 6 litros
4401110 Lavatório de louea com coluna UN 8,00 223,75 1.790,00

4401 1 60
Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha
esoecial un 2,00 449,17 898,34

un4401200 Mictório de louça sifonado auto aspirante 2,00 418,90 837,80
44031 80 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 6,00 40,17 241,O2

4403080 Porta-oaoel de louca de embutir un 10,00 38,91 389,10

un44031 30 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 6,00 27,22 163,32

un 10.00 591 ,1 0 5.911.00440331 0

Torneira de mesa para lavatório, acionamento
h id romecânico, com registro integrado regulador de v azão,
em latão cromado, DN= 1/2"

4403370
tornetra cufta com rosca para uso gerat, em tarao runotoo
sem acabamento, DN= 1/2" un 6,00 35,70 214,20

4420280 Tamoa de olástico oara bacia sanitária un 10,00 27,54 275,40

4601 020 Tubo de PVC ríqido, DN= 25mm, (3/4"), inclusive conexões m 30,00 20,79 623,70
4601 050 Tubo de PVC rÍoido, DN= 50mm, fi 112"1. inclusive m 30,00 33,99 1.019,70

4602050

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive
conexões m 15,00 29,79 446,85

4602060

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive
conexões m 30,00 46,13 1.383.90

4602070

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexões m 62,00 51,94 3.220.28

4702020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4'- linha especial un 6,00 74,87 449,22

un 6.004702050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 1 1/2'- linha esoecial 107,45 644,70

4704080

Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro
próprio, DN= 1 1/4'e DN= 1 1/2' un 2.00 704,37 1.408,74

47Q4050 Válvula de descarqa antivandalismo, DN= 1 1/2" un 8,00 345,46 2.763.68

4704100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4" un 2,00 231,26 462,52

un 2.00 58.77 117.544901 020
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x '150 x 50 mm, com
qrelha

4901 030
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com
qrelha un 4,00 67,89 271,56

415
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oBRA: SERV|çOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

LOGAL: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

coDtGo UNID QUANT UNIT. TOTALDESCRTçAO
100.66 951.245501 020 Limpeza final da obra m2 9,45

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem pintura kq 3.290,51 14,87 48.929,88

ct 1.00 71.295,00 71.295.0061 01 670
Elevador para passageiros, uso ¡nterno com capacidade
mínima de 600k9 para duas paradas, portas unilaterais
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO 324.770.41
BDI 26,400/o 85.739,39
PKtsç(, I (J IAL U(, EM¡'KEENUIMEN I (, 410.509.E0
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W SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

oBRA: SERVTçOS DE ACESS|BIL|DADE DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO S|MÃO - SP

LOCAL: SÃO SIMÃO. SP
¡o

coDrGo DESCRICAO UNID. QUANT. UNIT. TOTAL
Serviços de reforma e adequaçäo para acess¡b¡l¡dade no
Fórum da Comarca de São Simäo

0117051 Proieto executivo de estrutura em formato A1 un 2.00 1.463,54 2.927,08
0117071 Proieto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 un 1,00 629,50 629,50

0117111
Projeto executivo de instalações elétricas em formato
A1 un l,00 677,73 677,73

0123200
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
execução de perfuração em concreto com broca diamantada

tx 1,00 158,15 158,15
0123270 Furacão de 4'em concreto armado m 1.20 254,07 304,88

0202150 Locação de container t¡po deposito - área mínima de 13,80 m2 unxmes 6,00 494,45 2.966.70

0203080
Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira
compensada m2 60,00 27,63 1.657,80

0205060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com
altura até 10 m m 60,00 8,24 494,40

0205202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmes 60,00 18,47 1.108,20

0208020 Placa de identificação para obra m2 6.00 392.72 2.356.32

0260074
Adm¡nistração local da obra para reforma e adequação para
acessibilidade no Fórum de São Simão cl 1,00 9.L29,L5 9.129,15

03.04-020 Demolieão manual de revestimento cerâmico, incluindo a base mz 104.14 8,10 843.53

0302040
Demolição manual de alvenaria de elevaçâo ou elemento
vazado, incluindo revestimento m3 6.28 54.00 339.34

03.01.200

Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive
fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarreqamento m3 1.26 350.18 441,23

0301 020 Demolicão manual de concreto simples m3 4,65 148,50 690,82

0507050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material
volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel,
olástico e metal m3 26.47 88.92 2.353.69

06.02.020
Escavação manual em solo de 1" e 2" categoria em vala ou

cava até 1,50 m m3 3.12 40.50 126.32

06.02.040
Escavação manual em solo de 1" e 2u categoria em vala ou
cava além de 1,50 m m3 9.07 52.38 475.19

11181't0
Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de
entulho m3 1,06 27,00 28,62

11j8.020 Lastro de areia m3 1.64 147,20 241,41
1 1 .18.040 Lastro de pedra britada m3 5,53 112,53 621,95
12.01.O40 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - comoleta m 39,00 51 .58 2.011,62
0901 020 Forma em madeira comum para fundacão m2 49,88 59,86 2.985.82

0902020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 14,24 102,40 1 .458,'t 8

1 001 040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) ñ7k= 500 MPa io 520.37 3.413.63
1002020 Armadura em tela soldada de aço io 16.13 7.15 115.33

1104020
Concreto não estrutural executado no local, mín¡mo 150 kg

cimento / m3 m3 't.84 221,45 407,69
11.03.090 Concreto oreoarado no local. fck = 20.0 MPa m3 11,01 316.23 3.482,01

1116020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento m3 12,85 56,92 731 .54

04.09.060
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas,
chumbados m 22.74 7.18 163.27

0411020 Retirada de aparelho sanitário ¡ncluindo acessörios un 10.00 29,53 295.30

041 I 060 Retirada de complemento san¡tário fixado ou de sobrepor UN 15.00 4JA 61,50
04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira un 5,00 14,97 74.85
04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, m 48.00 1 ,15 55.20
04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em m 24.OO 8,98 215.52

0417020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto,
oiso ou oarede un 5,00 13,27 66,35

0419120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou
ciqarra un 5,00 13,27 66,35

1411221
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm -

classe B m2 91,00 58,26 5.301.66
1402040 Alvenaria de elevacão 1 tiiolo macico comum m' 3.82 142.42 544.O4

1428100
Elemento vazado em vidro tipo veneziana capelinha - 20 x 10 x
10 cm m2 0.60 1.208.53 725.12

1420010 Veroas. contraverqas e oilaretes de concreto armado m3 0,20 1.122,59 223.40
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",.t*l\,W SECRETARTA DA JUST|çA E CTDADANTA

oBRA: SERV|çOS DE ACESS|BTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO S|MÃO - SP

LOGAL: SÃO SIMAO. SP

coDtGo DESCRICAO UNID. QUANT UNIT TOTAL

4610020 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões m 18,50 68,20 1.261,70

46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexões m 40,60 20,79 844.07

46.01 .010
Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 20 mm,(112-),
inclusive conexões m 22.00 20.07 441.54

47.O4.O40 Válvula de dese¿roa com reoistro DróDrio. DN= I 1/2 UN 3.00 248.93 746.79

46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'),
inclusive conexões m 32.00 33.99 1.087.68

46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha
esqoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 19.50 23.74 462.93

46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha
linha esqoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões m 33,70 29,79 1.003,92

46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esqoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m 30,10 51,94 1.563,39

49.01.016
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com
qrelha un 5,00 52,81 264.05

4901030
Caixa sifonada de PVC ríg¡clo de 150 x 150 x 50 mm, com
orelha un 3.00 67,89 203.67

1701020 m3

1702020 Chao¡sco m' 157.10 4,56 716.38
1702120 Emboco comum m' 157.10 14,33 2.251.24

3217010
lmpermeabilização em argamassa ¡mpermeável com aditivo
hidrófuqo m3 0.31 530.34 164.41

32.17.050
lmpermeabilização com cimento cristalizante para umidade e
áoua de oercolacão m2 58.94 13.35 786,85

1710020 Piso em qranilite moldado no local mz 22.21 61.95 1.375,72

19.01 .440
Soleira / pe¡toril em granito jateado, espessura de 2 cm e
larqura de 20 a 30cm. assente com massa m 4,80 98,36 472,13

1710200 Rodaoé qualouer em qranilite moldado no local até 10 cm m 22,00 29,24 643.28

1806142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-s para área
interna com saída para o exter¡or, grupo de absorção Blla,
resistência química A, assentado com argamassa colante
industrializada

m2

35.00 45,74 1.600,90

1 806430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa
industrializada para rejunte, juntas acima de
5 até 10 mm

m2

142.12 10.44 1.483.73

1811022

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede
interna de 10 x 10 cm, assentado com argamassa colante
industrializada m2 107.12 70.09 7.508,04

2403060 Escada marinheiro (qalvanizada) m 2,50 516,72 1.291,80
2202010 Forro em olaca de oesso liso fixo m2 35,00 58,83 2.059,05
26.01.O20 Vidro liso transoarente de 3 mm m2 6,30 82.33 518,68
4005020 lnterruotor com 1 tecla simoles e olaca ci 8,00 17,34 138,72

4107070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 10.00 8.99 89.90

41 09750

Reator eletrônico de alto fator de potência com part¡da

instantânea, para duas Iâmpadas fluorescentes tubulares,
base bipino bilateral, 32W - 127 V I 220V un 5.00 38.89 194.45

4114070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W un 5,00 68,42 342,10

37.13.600
Disjuntortermomagnético, unipolar 1271220 V, corrente de 10
Aaté304 un 3,00 21,23 63,69

37.13.630
D¡sjuntor termomagnético, bipolat 22O|3EO V, corrente de 10 A
até 50 A un 2.00 89,34 178.68

37.13.660
Disjuntor termomagnético, ltipolar 2201380 V, corrente de 60 A
até 100 A un 1.00 139.32 139.32

3902016
Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolação em
PVC 70"C m 300,00 2,35 705,00

39031 74
Cabo de cobre de 4 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação em
PVC 70"C m 201,00 4,15 834,15

3921 050
Cabo de cobre flexível de 10 mm2, isolamento 0,6i 1kV -
isolacão HEPR 90'C m 100.00 6.92 692,00

3904080 Cabo de cobre nu. têmoera mole. classe 2. de 50 mm2 m 3,00 30.24 90.72
4004460 Tomada 2P+T de 20 A - 25O V. comoleta cl 12.00 22.83 273.96
400701 0 Caixa em PVC de 4- x2' un 13,00 10,35 134,55
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W SECRETAR|A DA JUSTTÇA E CtDADANtA

oBRA: SERV|çOS DE ACESSTBTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO S|MÃO - SP

LOGAL: SÃO SIMÃO. SP

coDtGo DESCRIGAO UNID. QUANT UNIT TOTAL
4007020 Ga¡xa em PVC de 4- x 4- un 9.00 12,38 I 111.42

3006061
Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para
oessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante ci 3.00 403.27 1.209.81

5005280 Sirene t¡oo corneta de'12 V un 3.00 53,80 161 .40
5005400 Sirene eletrônica em caixa metál¡ca de 4 x 4 un 3.00 123.62 370.86
50054S2 Sinalizador audiovisual de advertênc¡a un 3.00 260.76 782.28
3302060 Massa corr¡da a base de PVA m' 164.34 9,31 1.530.01
3310050 T¡nta acrílica em massa. ¡nclus¡ve oreoaro mt 164.34 19,43 3.1 93.13
3312011 Esmalte à base de áoua em made¡ra. ¡nclus¡ve oreDaro mt 40.35 29,01 1.170.55

33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo mz

25.77
28,75

741.O0

33.01.350
Preparo de base para superfÍcie metálica com fundo
antioxidante m2 118.10 10.94 1.292.01

3303040 Caiacão em massa m2 83_64 4.20 685,85

30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade
reduzida - 6 litros

sem - 6 litros
UN

un
2,00 584,61

1

1169,22

4401 800
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa -
6 litros ct 2,00 453,97 907,94

44.20.230 Tubo de lioacão oara sanitário un 4,00 34.21 136,84
4420280 TamDa de olástico oara bacia sanitária un 5,00 27,54 137.70
44.20.300 Bolsa oara bacia sanitária UN 5.00 9.52 47.60
4401240 Lavatório em louca com coluna susDensa un 2.00 336,82 673.64
44.01.110 Lavatório de louca com coluna un 3.00 223.75 671.25

4702020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4'- linha esoecial un 3.00 74.87 224.61

4702050
Registro de gaveta em latão fund¡do cromado com canopla,
DN= 1 1/2'- linha especial un 2.00 107.45 214.90

4420650 Válvula de metal cromado de 1' un 5.00 33.57 167.85

44.03.360 Ducha hiqiênica cromada un 2.OO 312.90 625.80

440331 0

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico,
com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado,
DN= 1/2' UN 5.00 591 .10 2.955,50

44.20.220 Sifão de metal cromado de 1' x 1 112' UN 5,00 147.O7 735,35
44.20.100 Enoate flexível metálico DN= 1/2 un 5,00 31 ,75 158,75

44.03.400
Torneira curta com rosca pâra uso geral, em latão fundido
cromado. DN= 3/4' un 5,00 37,43 187,15

2309030 Porta lisa com batente madeira - 70 x210 cm un 3,00 378.17 1.134,51

23090s0 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 3.00 397,33 1.191.99

2801 040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta
interna com 1 folha un 6.00 173.01 1.038.06

2820413
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3112" x 3", para
porta de até 35 kq un 3,00 34,91 104,73

23.20.120 Guarnicão de madeira m 60,00 4.74 284,40

3004060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de
Dortas. altura de 40 cm m 1,80 313,23 563,81

3001 030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aço inoxidável de 1 112'x 800 mm un 4.00 134,88 539.52

3001120
Barra de apoio reta, para pessoas com mob¡lidade reduz¡da,
em tubo de aQo inoxidável de 1 114'x 400 mm un 4.00 1 18.01 472.O4

3001 01 0
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aco inoxidável de 1 112' m 4,80 161,08 773,18

3004020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para

sinalizacão tátil de alerta i direcional - colado m2 3.80 142,30 540.74
2604030 Esoelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m2 2.70 424,70 1.146,69
4403080 Porta-oaoel de louca de embutir un 5,00 38,91 194.55
44031 30 Sabonete¡ra tiDo dispenser. Dara retil de 600 ml un 5.00 27,22 136.10
44031 80 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 5.00 40.17 200.85

4403050
Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com
visor un 5.00 47.09 235.45

21.20.410 Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm UN 6.40 21_57 138.05
21.20.300 Fita adesiva ant¡derrapante com larqura de 5 cm m 't2.20 't 8.97 231.43

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436,
sem pintura ka 3.260"56 14.87 48.484,53

61.01.670
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade
mínima de 600 kq oara duas oaradas, portas unilaterais cl 1,00 71.295,00 71.295,00

08.02.050 Cimbramento tubular metálico m3xmês 360,88 4.51 1.627.57
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oBRA: SERVTçOS DE ACESS|BTLTDADE DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO S|MÃO - Sp

LOGAL: SÃO SIMÃO. SP

coDrGo DESCRTCAO UNID, QUANT UNIT TOTAL
08.02.060 Montaoem e desmontaoem de cimbramento tubular metálico m3 45.11 10.26 462.83

370601 0
Painel autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de
esoessura. com orotecão mínima lP 54 - sem componentes m2 o.20 1.655,17 331 ,03

371 001 0 Barramento de cobre nu ko o.70 53,99 37,79

371 3660
D¡sjuntor termomagnético, tripolar 2201380 V, corrente de 60 A
até 100 A un 2,OO 139,32 278,64

3720010 lsolador em epóxi de 1 kV para barramento un 12,00 21.96 263.52
97.02.036 Placa de identifìcacão em PVC com texto em vinil m2 0,80 433,r 0 346,48

30.06.1 10
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
com faixas demarcatórias un 1,00 365,09 365,09

24.02.010 Porta em ferro de abrir. para receber vidro, sob medida m2 4,98 798.90 3.978,52

30.06.0't 0

Placa para sinalização tátil (início ou fìnal) em braile para
corrimão un 8,00 19,82 158.56

30.06.020
Placa para sinalização tátil (pav¡mento) em braile para
corrimão un 4.00 19.72 78.88

30.06.030
Anel de borracha para sinal¡zação tátil para corrimão, diämetro
de 4.5 cm un 8.00 26.14 209-12

240331 0 Corrimão tubular em aco oalvanizado. diàmel¡o 1 112' m 78.84 134.79 10.626.84

2403040
Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado,
diàmetro 1 112' m 16.20 485,55 7.865,91

3004030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores
(25>t25x2,5cm\, assentado com arqam assa m ista m2 3,79 99,36 376,57

1 903060 Revestimento em pedra mineira comum m2 25,25 286,80 7.241.70
5501 020 Limpeza fìnal da obra m2 212,86 9,45 2.01 1,53

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO 269.981.89

BDI 26.400/" 71.269.54
l,Kcç(J I(JtAL U9 EtYil'KEENUilUENII 3t11.231.43
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ANEXO Vill

MODELOS REFERENTES À V|S|TA TÉCNICA

ANEXO Vilt.1

CERTTFTCADO DE REAL¡ZAçÃO DE V|S¡TA TÉCNTCA

(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante interessado em

participar da Tomada de preços no 03/2019, Processo n" 939295/2019, realizou nesta data visita

técnica nas instalações do recebendo assim todas as informaçöes e

subsídios necessários para a elaboração da sua proposta.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá

pleitear em nenhuma hipótese modificaçöes nos preços, prazos ou condições ajustadas,

tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de

insuficiência de dados ou informaçöes sobre os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificação

do proposto da licitante)

(nome completo, assinatura e cargo do

servidor responsável por acompanhar a

vistoria)



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ANEXO Vil.2

DEcTARAçÃo o¡ oeçÃo pon n¡Ão REALIZAR A vtstrA rÉcuce
(elaborado pelo licitante)

Eu, portador do RG no e do CPF no

na condição de representante legal de (nome em preso riol), interessado

em participar da Tomada de preços no 03/2019, Processo n" 939295/2019, DECLARO que o

licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de

fazë-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a

visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas,

tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de

insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificação do proposto da licitante)


