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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 
 
 

PROCESSO Nº: 135016.151/2014 
 
 
 

OBJETO: SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO, A SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE 
LINHAGENS DUPLO-HAPLOIDES. 

 
 
 

DATA DA ABERTURA:  19/08/2014 
 
 
 
HORÁRIO: 14 horas 
 
 
 
LOCAL:  Sala de Reuniões da Embrapa Milho e Sorgo 
 
 
 
ENDEREÇO: Rodovia MG-424, Km 65, Sete Lagoas/MG. 
 
 
 
TELEFONES:  (31) 3027-1325 E 3027-1220. 

 
 

EDITAL: www.embrapa.br/milho-e-sorgo/licitacoes ou www.comprasnet.gov.br  



 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embra pa 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 - CNPMS 
 
 

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - 
Embrapa, POR INTERMÉDIO DE SUA UNIDADE 
DESCENTRALIZADA CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE 
MILHO E SORGO - CNPMS, TORNA PÚBLICO O PRESENTE 
EDITAL DE LICITAÇÃO, SOB A MODALIDADE DE TOMADA 
DE PREÇOS, DO TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL", SOB O 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
IRREAJUSTÁVEL, VISANDO A HABILITAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO (A SER UTILIZADA NA 
PRODUÇÃO DE LINHAGENS DUPLO-HAPLOIDES), 
SUJEITANDO-SE AS PARTES AO DISPOSTO NA LEI Nº 
8.666, de 21/6/1993, E SUAS MODIFICAÇÕES POSTERIORE S 
E AO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES 
DA Embrapa. O RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, DAS 
PROPOSTAS E O INíCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
OCORRERÃO NA SEDE DA Embrapa MILHO E SORGO, 
SITUADA NA ALTURA DO KM 65 DA RODOVIA ESTADUAL 
MG-424, MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 
____/____/2014, ÀS 14 HORAS. 

 
 
 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 
 
1.1.  A Embrapa torna público que, no dia, horário e local mencionados no 
preâmbulo acima, em sessão pública, promoverá a abertura da TOMADA DE 
PREÇOS visando selecionar a melhor proposta para prestação de serviço de 
EDIFICAÇÃO (A SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE LINHAGEN S DUPLO-
HAPLOIDES NAS DEPENDÊNCIAS DA Embrapa MILHO E SORGO ), situada na 
altura do km 65 da Rodovia Estadual MG-424, em Sete Lagoas/MG, conforme 
descrito nas Especificações Técnicas (Anexo I-A). 
 

1.1.1. A caracterização dos serviços a serem contratados, quanto à sua 
qualidade e quantidade, bem como as condições de sua contratação 
encontram-se discriminados no Anexo I deste Edital, bem como na minuta de 
contrato constante do Anexo III. 

 



 

1.1.2. Não havendo expediente, por qualquer razão, na sede da Embrapa, na 
data estabelecida no preâmbulo deste Edital, a sessão inaugural será realizada 
em nova data, a ser informada com antecedência de 3 (três) dias úteis, 
mediante publicação no Diário Oficial da União – D.O.U. 

 
 
CAPÍTULO II - DOS PARTICIPANTES 

 
2.1. Poderão participar desta licitação, com observância das normas legais e 
regulamentos aplicáveis, as pessoas jurídicas legalmente constituídas, que se 
conformem às estipulações da Lei nº 8.666/1993, do Regulamento de Licitações, 
Contratos e Convênios da Embrapa, publicado no Diário Oficial da União - DOU, 
Seção III, pág. 14375 a 14388, do dia 1/8/96, da Lei Complementar nº 123/2006, do 
Decreto nº 6.204/2007, deste Edital e que não estejam reunidas sob a forma de 
consórcio.  
 
2.2.  As interessadas somente poderão ser representadas, perante à Comissão, por 
seus dirigentes, legalmente constituídos, ou procurador devidamente constituídos 
mediante instrumento de procuração pública ou particular, nesse caso com firma 
reconhecida, na qual deverão conter poderes específicos para propor, aceitar, 
transigir, bem como todos os atos negociais necessários a representação na 
presente licitação, em nome da licitante. 

 
2.2.1. O REPRESENTANTE LEGAL ou, se for o caso, o PROCURADOR da 
Interessada deverá se identificar, perante a Comissão de Licitação, exibindo 
sua Carteira de Identidade ou documento equivalente, bem como entregará a 
via original ou cópia autenticada do documento que o constitui “representante 
legal” ou “procurador”, o qual passará a integrar a documentação do Processo 
Licitatório. 
 
2.2.2. O “Representante Legal” ou “Procurador” que não comprovar 
adequadamente essa condição ficará impedido de se manifestar em nome da 
respectiva Interessada e, durante a Reunião ou curso do Processo Licitatório, 
até que o mesmo regularize a respectiva situação, perante a Comissão. 

 
 
CAPÍTULO III - DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
 
3.1. Como condições básicas para participar desta Licitação, as Licitantes 
interessadas deverão entregar a documentação para habilitação e a proposta de 
preços, por intermédio de seus representantes legais devidamente credenciados, ou 
através de procurador ou simples mensageiro, ou outro meio legalmente admitido, 
em sessão pública, horário e local designados no Preâmbulo, ao Presidente da 
Comissão, ou a quem este designar, em 2 (dois) envelopes distintos, lacrados e 
numerados (envelope no 01, “Documentação”, e envelope no 02, “Proposta”), 
devendo o de no 01 conter toda a documentação discriminada no item 3.2 e o de no 
02, a proposta de preços, observando as condições estipuladas neste Edital. 



 

 
3.1.2. Não se constitui, também, em motivo para inabilitação, o Licitante que 
optar pelo encaminhamento da documentação e da proposta através de 
mensageiro, ECT ou outro meio disponível, desde que preservado o sigilo dos 
respectivos conteúdos e, antes de iniciada a seção, seja realizada a 
identificação nos termos do item 2.2.1, sob pena de aplicação do item 2.2.2. 

 
3.1.3. A comprovação de entrega dos envelopes à Comissão de Licitação, no 
prazo estipulado no preambulo deste Edital, para cujo encaminhamento tenha 
o Licitante utilizado os serviços dos Correios (ECT), outro meio equivalente ou, 
inclusive, entrega por intermédio de mensageiro, dar-se-á, quando necessária, 
mediante apresentação de Aviso de Recebimento (AR), outro documento 
equivalente, ou, até mesmo, simples recibo, não se responsabilizando a 
Embrapa por eventual prejuízo na participação, decorrentes da não 
observância das condições e prazos acima estabelecidos. 
 
3.1.4. Os envelopes nºS 01 (documentação) e 02 (proposta) deverão ser 
entregues fechados e lacrados, com indicação expressa em suas partes 
externas, respectivamente, das seguintes informações e dizeres: 

 
a) Envelope nº 01 
Razão Social da Licitante 
Tomada de Preços nº  _____/______ – ______ 
Data de abertura: __ / __/ ___, às _____:___ hs. 
Local: Embrapa ____________________. 
ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) 
 
*Atenção: Documento Reservado – FAVOR NÃO ABRIR. 
 
b) Envelope nº 02 
Razão Social da Licitante 
Tomada de Preços nº  _____/____ – ______ 
Data de abertura: __/ __ / ____, às ____:____ hs. 
Local: Embrapa ___________________. 
ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA) 
 
*Atenção: Documento Reservado – FAVOR NÃO ABRIR.” 

 
 
Documentação (Envelope nº 1) 
 
3.2. Para fins de habilitação, a documentação abaixo deverá ser apresentada 
encadernada na ordem, com folhas numeradas, rubricadas e com o carimbo da 
licitante: 
 

a) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da 
Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo II(B); 



 

b) Declaração, constando que a Licitante não se encontra cumprindo pena de 
"inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública", em 
qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito 
Federal (Artigo 85, Inciso do Regulamento de Licitações, Contratos e 
Convênios da Embrapa, c/c art. 97, da Lei nº 8.666/1993), conforme modelo 
constante do Anexo II, ou equivalente; 
 
c) Comprovação de inscrição no SICAF, dentro do prazo de validade, por cópia 
de publicação no D.O.U, cópia do extrato obtida no SICAF, por declaração 
escrita da licitante ou por declaração reduzida a termo na própria sessão, cuja 
confirmação da regularidade da habilitação da licitante será processada através 
de consulta on-line pela Embrapa ou Certificado de Registro Cadastral (CRC), 
dentro do prazo de validade, ou, Cadastro Internacional de Fornecedores no 
caso de empresa estrangeira (conforme art. 23, § 3º), ainda, caso não seja a 
Licitante cadastrada deverá atender todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das 
propostas. 
 

c.1) Os documentos abrangidos pelo SICAF quanto à documentação 
obrigatória são as certidões relativas à regularidade fiscal com a Fazenda 
Nacional, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), o Sistema 
de Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS e quanto a habilitação parcial são a regularidade perante a receita 
municipal, estadual/distrital e balanço. 
 
c.2) Enquanto não estiver implementada a consulta da existência de 
débitos trabalhistas por intermédio do SICAF, a Embrapa consultará o site 
www.tst.jus.br/certidao para comprovar a inexistência de débitos 
trabalhistas, sendo insuficiente a simples validação da Certidão de 
Débitos Trabalhistas eventualmente apresentada pelo licitante.  

 
d) Comprovação da situação financeira da empresa, a qual será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
 
 
          Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = -------------------------------------------------------------------; 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 
          Ativo Total 
SG = -------------------------------------------------------------------; 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 
 



 

          Ativo Circulante 
LC = --------------------------------------------------------------------; e 
          Passivo Circulante 
 

d.1) as empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), 
em qualquer dos índices, quando da habilitação, deverão comprovar o 
patrimônio líquido mínimo de 10%(dez por cento) do valor da 
contratação(§3º, art. 31, Lei nº 8.666/1993). 

 
e) Declaração da própria licitante, atestando a inexistência de fato impeditivo à 
habilitação, superveniente à emissão do Certificado apresentado, conforme 
modelo consubstanciado no ANEXO II(A) deste Edital, ou equivalente.  
 
f) Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e 
empresas de pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso 
tenha se valido dos benefícios criados pela Lei Complementar nº 123/2006, no 
decorrer desta licitação, emitida pelo contador da empresa e assinada por seu 
representante legal, nos termos do Anexo II (C), deste Edital. 

 
g) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por Instituições Públicas ou 
Privadas compatíveis em quantidade e prazos com o objeto deste Edital, que 
comprovem a capacidade do licitante de realizar seu objeto. 

 
3.2.1. A Embrapa ainda não operacionaliza Registro Cadastral e, 
consequentemente, não fornece o respectivo certificado (CRC), e nem efetua o 
cadastramento no SICAF. A Licitante, se de seu interesse, deverá se dirigir a 
outras entidades ou órgãos da Administração Pública, para requerer o seu 
Registro Cadastral, para os fins previstos neste Edital. 
 
3.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeitos de assinatura do contrato. 

 
3.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 
 
3.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. 
 
3.2.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 
acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no presente Edital e na legislação, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 



 

3.2.6. Ainda para efeito de documentação/habilitação a Comissão de Licitação 
verificará via on-line a existência de registros impeditivos da contratação: 
 

a) por meio da consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – Ceis/CGU, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransferência.gov.br);  
 

b) por meio de consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa, disponível no portal do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

 
3.2.7. A regularidade de toda a documentação acima, exigida para habilitação 
na licitação, deverá ser mantida durante todo o período de vigência contratual. 

 

3.2.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório, publicação 
na imprensa oficial ou autenticação por membro da Comissão de Licitação, 
mediante cotejo com os originais, no momento da abertura dos envelopes. 

 
 

Proposta Técnica (Envelope nº 1) 
 

3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

3.3.1. Cópia do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura-CREA, que comprove sua regularidade. 

 
3.3.2. Apresentação de Atestado de Qualificação Técnica Operacional, que 
comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com as parcelas de maior relevância dos 
serviços, citadas abaixo, emitido por entidades de direito público ou privado, 
em nome da empresa licitante; 
 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA: 
 
3.3.2.1. Estrutura de concreto armado, revestimento de piso e parecer, 
esquadrias, instalações hidro sanitárias. 

 

3.3.3. Apresentação de Certidão de Acervo Técnica – CAT devidamente 
registrada no CREA, comprovando que o Responsável Técnico pela obra, 
possui capacitação técnica, compatível com a complexidade do objeto licitado; 
 
3.3.4. Comprovante de que o Responsável Técnico pela obra (item 3.3.3), 
objeto da presente licitação, integra o quadro permanente da licitante, a ser 
realizada da seguinte forma: 

 
a) Apresentação de cópia autenticada da CTPS ou apresentação de cópia 
autenticada do Contrato de Trabalho, devidamente registrado; 
 



 

b) Na hipótese de ser o Responsável Técnico pela execução do objeto ser 
integrante do quadro social da empresa licitante, deverá ser apresentado 
o Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, que comprove 
tal situação. 

 
3.3.5. Caso a Licitante não tenha em seus quadros o Responsável Técnico 
compatível com o objeto desta Licitação, será permitida a apresentação de 
contrato de prestação de serviços, específico para o serviços a ser contratado 
nesta licitação, com cláusula condicionando sua eficácia à assinatura do 
contrato com a Embrapa. 
 
3.3.6. Apresentação de Declaração formal, contendo a relação explícita de 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados 
essenciais para a execução do objeto licitado, bem como de que possui as 
condições mínimas relativas a instalação do canteiro, nos termos do § 6º, do 
art. 30. 
 
3.3.7. Declaração de que se compromete a manter no local de execução do 
objeto desta licitação todo equipamento necessário para a execução do 
contrato. 
 
3.3.8. Declaração, emitida pela Embrapa, de que visitou o local de execução do 
objeto licitado e de que conhece as características técnicas e condições 
básicas para a execução do serviço, ficando estabelecido que em caso da não 
realização da visita ao local pela licitante interessada, esta será imediatamente 
considerada inabilitada, quando da seção pública. 
 
3.3.9. Relação dos contratos de obras em andamento e dos compromissos 
financeiros assumidos pela Licitante, ou declaração escrita ou reduzida a 
termos na própria sessão.  
 
3.3.10. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório, 
publicação na imprensa oficial ou autenticação por membro da Comissão de 
Licitação, mediante cotejo com os originais, no momento da abertura dos 
envelopes de nº 01.  

 
3.4. A PROPOSTA deverá ser apresentada de acordo com as exigências do 
Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa, de 1/8/1996, da Lei 
nº 8.666, de 21/6/1993 e das condições estabelecidas neste Edital e na minuta de 
contrato anexa, e especialmente atender aos seguintes requisitos:  
 

a) ser apresentada encadernada, em linguagem clara e sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas que prejudiquem a sua compreensão, total ou 
parcial; 
 



 

b) deverá conter a razão social, CNPJ, endereço completo, CEP, telex ou 
fax da Licitante, bem como o número da conta corrente, número do 
banco, número e nome da agência pela qual ocorrerá o crédito dos 
pagamentos a serem efetuados pela Embrapa, na hipótese de sagrar-se 
vencedor desta Licitação; 
 
c) declarar expressamente que a obra será concluída dentro do prazo 
fixado; 
 
d) consignar o preço para a execução total da obra e para cada 
edificação, em R$ (Reais), em algarismos e por extenso, prevalecendo 
este último, no caso de divergência; 
 
e) declarar que no preço proposto estão incluídas todas as despesas com 
materiais, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, 
equipamentos auxiliares, seguros e demais encargos necessários à 
perfeita execução de todas as obras; 
 
f) constar a validade da proposta, consignando prazo não inferior a 60 
(sessenta) dias a contar da data estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
A ausência dessa indicação será entendida, para todos os efeitos, como 
aceitação tácita desse prazo; 
 
g) desdobramento orçamentário dos itens de serviço, edificação por 
edificação(se for o caso), segundo as especificações, não sendo 
permitida a apresentação com apenas percentuais, e constando os 
serviços descritos no modelo fornecido em anexo, no que couber. No 
desdobramento orçamentário deverão constar as quantidades e os preços 
unitários e totais de materiais e mão-de-obra, utilizando-se o modelo de 
planilha (ANEXO IX) que contem os elementos básicos da planilha 
fornecida (discriminação, unidade, quantidade, preço de mão-de-obra, 
preço de material e preço unitário); 
 
h) a seu critério, a Embrapa exigirá das licitantes classificadas 
apresentação das composições detalhadas dos preços unitários 
apresentados; 
 
i) cronograma físico-financeiro pelo qual a licitante se propõe a executar a 
obra. A Embrapa analisará o cronograma físico-financeiro da licitante 
classificada em primeiro lugar, adequando-o, se necessário e de comum 
acordo com a empreiteira, às reais condições de execução; 
 
j) a Embrapa somente aceitará para custo de instalação de canteiro e 
mobilização de máquinas e equipamentos o limite máximo de 3%, 
calculado sobre o valor global da obra, devendo ser orçado como subitem 
em separado das demais parcelas de serviços na Planilha de Orçamento, 



 

conforme indicado na Discriminação Orçamentária, devendo estes valores 
estarem contidos no item 1.0 do cronograma físico-financeiro;  
 
k) a licitante será a única responsável pelos quantitativos apresentados, 
não cabendo, em nenhuma hipótese, reivindicação posterior quanto ao 
pagamento pela Embrapa, de obras, serviços, materiais e/ou 
equipamentos não orçados explicitamente; 
 
l) será desclassificada a proposta que omitir preços e quantitativos de 
serviços e/ou equipamentos constantes das especificações técnicas e/ou 
projetos, cujos valores sejam considerados relevantes a ponto de tornar 
inexequível a proposta; 
 
m)  a substituição de qualquer dos Responsáveis Técnicos das obras, 
indicados na proposta da licitante, deverá ser obrigatoriamente  precedida 
de autorização formal da Embrapa; 
 
m.1) A Embrapa apenas autorizará a substituição do Responsável 
Técnico pela execução do objeto contratado quando o profissional 
substituto deter, no mínimo, as mesmas qualificações do profissional 
substituído, devendo tal requisito ser comprovado pelo meio indicado no 
item 3.2.2.3 deste Edital. 

 
3.5. A contagem do prazo de validade da proposta, de que trata a alínea “f” do item 
3.4, será suspensa na hipótese de adiamento do processo, em decorrência de 
Recurso, Impugnação de Recurso, prorrogação por força maior ou caso fortuito. 
 
3.6. Será considerado como propostas manifestamente inexequíveis, aquelas, cujos 
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 

3.6.1. A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou 
 
3.6.2. Valor orçado pela Administração. 

 
3.7. As licitantes classificadas, cujo valor global da proposta for inferior a 80% 
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem os itens 3.6.1 e 3.6.2, será 
exigida, como condição para assinatura do Contrato, prestação de garantia 
adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º, do art. 56, igual à diferença entre 
o valor resultante do item 3.6 e o valor da correspondente proposta. 
 
3.8. Será desclassificada a Licitante que apresentar proposta superior a 10% (dez 
por cento) do preço global estimado pela Embrapa, bem como a proposta que 
contiver qualquer preço unitário em itens do orçamento de custos superior a 15% 
(quinze por cento) daqueles orçados pela Embrapa. 
 
 



 

CAPÍTULO IV - DOS PROCEDIMENTOS DA HABILITAÇÃO 
 
4.1. Em ato público, no dia, horário e local determinados no Preâmbulo deste Edital, 
será realizada a "SESSÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS E DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01", a qual obedecerá aos 
procedimentos a seguir estabelecidos: 

 
4.1.1. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES - Inicialmente a Comissão de 
Licitação receberá os envelopes ("1" e "2") fechados, de cada Licitante 
presente, juntando-os, quando for o caso, aos recebidos anteriormente (antes 
da sessão de abertura desta licitação). 

 
4.1.1.1. LISTA DE PRESENÇA - Nesse momento, aquelas Licitantes que 
se fizerem presentes à Sessão Pública serão identificadas e entregarão o 
respectivo documento legal de representação, atendendo ao disposto no 
item "2.2.1.", supra, bem como assinarão LISTA DE PRESENÇA, 
contendo o número de ordem, o nome da Licitante, por extenso, e a 
respectiva assinatura do representante legal ou procurador. 

 
4.1.2. RUBRICA DO ENVELOPE DE Nº 02 - Em seguida, todos os membros 
da Comissão de Licitação e as Licitantes presentes, rubricarão os 
ENVELOPES Nº 02 (fechados), contendo as propostas, envelopes estes que 
ficarão sob a guarda da Comissão, aguardando a segunda fase da licitação. 
 
4.1.3. ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 01 - Na mesma sessão pública, 
a Comissão de Licitação efetuará a abertura dos Envelopes de nº 01, contendo 
os documentos de habilitação, rubricando-os, juntamente com as Licitantes 
presentes que assim o desejarem (Art. 43, § 2º da Lei nº 8.666/1993). 

 
4.1.3.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de nº 1, não serão 
aceitos quaisquer documentos adicionais, nem admitidas Licitantes 
retardatárias. 

 
4.1.4. VISTA DA DOCUMENTAÇÃO - Ato seguinte, a Comissão de Licitação 
abrirá vista da "documentação de habilitação" a todas as Licitantes presentes. 
 
4.1.5. ATA - Finalmente, a Comissão de Licitação lavrará ATA 
CIRCUNSTANCIADA, desta Reunião, a qual deverá ser assinada pela 
Comissão de Licitação e pelas Licitantes presentes, encerrando-se, com este 
ato, a presente SESSÃO. 

 
4.1.5.1. Os eventuais registros, em Ata, de questões de ordem ou 
protestos das licitantes, quando possíveis, não terão efeito de recurso e 
não serão objeto de decisão, pela Comissão de Licitação, nessa 
SESSÃO, servindo apenas de subsídio aos respectivos interessados, na 
hipótese de virem a interpor recurso, no tempo oportuno. 

 



 

4.2.  Após a realização da "Sessão de Recebimento da Documentação e das 
Propostas e Abertura dos Envelopes de nº 01", a Comissão de Licitação se dedicará 
à apreciação da respectiva documentação de habilitação, em expediente interno, 
elaborando, ao final, respectivo relatório circunstanciado, contendo o resultado do 
julgamento da fase de habilitação, consignando a relação das Licitantes habilitadas, 
bem como os motivos ou razões das eventuais inabilitações de Licitantes.  
 
4.3. O relatório, contendo a decisão referente à fase de habilitação, será afixada, por 
cópia, no "Quadro de Avisos" da Unidade da Embrapa, identificada no preâmbulo 
deste Edital, bem como as Licitantes serão intimadas desse ato, mediante 
publicação de Aviso específico, no Diário Oficial da União (D.O.U), correndo o prazo 
para recurso, a contar do dia útil seguinte ao da respectiva publicação. 
 
4.4. Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação, ou sendo 
este(s) julgado(s), a Comissão providenciará, se for o caso, a devolução dos 
ENVELOPES DE Nº 02, lacrados, às respectivas Licitantes inabilitadas, mediante 
recibo. 
  

4.4.1. No caso das Licitantes inabilitadas se recusarem a receber os envelopes 
de proposta ou se seus representantes estiverem ausentes, a Comissão os 
devolverá via correio com Aviso de Recebimento - AR. 

 
4.5. Caso a Comissão de Licitação conclua por sua conveniência e oportunidade, 
será facultado à mesma prosseguir na análise da documentação, até a proclamação 
da decisão sobre a habilitação das Licitantes, na própria SESSÃO PÚBLICA inicial, 
de que trata o item 4.1, consignando-se, então, na respectiva Ata, as informações de 
que trata a parte final do item 4.2. 
 
4.6. Na hipótese do julgamento da habilitação ocorrer na forma do item 4.5, será 
dispensada a intimação da respectiva decisão, no D.O.U, iniciando-se o decurso do 
prazo para recurso, no dia útil subsequente ao da realização da respectiva 
"SESSÃO PÚBLICA", desde que: 

 
a) os prepostos de TODAS AS LICITANTES estejam presentes à 
respectiva reunião; 
 
b) seja feita a comunicação do resultado do julgamento, diretamente às 
respectivas Licitantes; e 
 
c) essa circunstância seja lavrada na Ata da respectiva "SESSÃO 
PÚBLICA". 

 
4.7. Ocorrendo a hipótese do item 4.5 e caso todas as Licitantes desistam 
formalmente do direito de recurso, referente à fase de habilitação (Art. 43, III, da Lei 
nº 8.666/1993), poderá a Comissão de Licitação, na mesma "SESSÃO PÚBLICA" 
inicial (4.1), prosseguir na fase de abertura, análise e julgamento das propostas 



 

(envelopes de nº 02), observando-se os procedimentos estabelecidos no CAPÍTULO 
V, abaixo. 
 
4.8. Após o encerramento da fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, 
salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
 
CAPÍTULO V - DA ABERTURA E LEITURA DAS PROPOSTAS 
 
5.1. Ultrapassada a fase de recurso, pertinente à habilitação, a Comissão de 
Licitação, em ATO PÚBLICO, DIA, HORÁRIO E LOCAL, previamente determinados, 
mediante AVISO publicado no D.O.U, realizará a segunda SESSÃO PÚBLICA, 
destinada à abertura dos Envelopes das Propostas (ENVELOPES DE Nº 02), 
referentes às Licitantes previamente habilitadas. 
 
5.2. Aberta a segunda SESSÃO PÚBLICA, a Comissão, na presença dos demais 
participantes da Reunião, efetuará a abertura dos envelopes contendo as propostas 
de preço, observando os procedimentos adiante enumerados. 
 

5.2.1. LISTA DE PRESENÇA - Neste momento, aquelas Licitantes que se 
fizerem presentes à SESSÃO PÚBLICA serão identificadas e entregarão o 
respectivo documento legal de representação, atendendo ao disposto no item 
2.2.1, supra, bem como assinarão LISTA DE PRESENÇA, contendo: o número 
de ordem, o nome da Licitante, por extenso, e nome e assinatura do 
representante legal ou do procurador. 
 
5.2.2. ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 02 - A Comissão de Licitação 
abrirá os envelopes, contendo as propostas de preço, rubricando todos os 
documentos de cada envelope. 
 
5.2.3. RUBRICA DAS PROPOSTAS - Procedida a abertura dos envelopes, na 
forma do subitem antecedente, a Comissão de Licitação convidará todas as 
Licitantes presentes, para, também, rubricarem toda a documentação de cada 
envelope (Art. 43, § 2º da Lei nº 8.666/1993). 
 
5.2.4. VISTA DAS PROPOSTAS - Concluída a rubrica das propostas, a 
Comissão de Licitação, na mesma Reunião, abrirá vista das propostas a todas 
as Licitantes presentes. 
 
5.2.5. Finalmente, a Comissão de Licitação lavrará ATA 
CONSUBSTANCIADA desta Reunião, a qual deverá ser assinada por todos os 
seus membros, bem como por todas as Licitantes presentes, encerrando-se, 
com este ato, a presente SESSÃO PÚBLICA de abertura das propostas. 
 

5.2.5.1. Os eventuais registros, em Ata, de questões de ordem ou 
protestos das licitantes, quando possíveis, não terão efeito de recurso e 
não serão objeto de decisão, pela Comissão de Licitação, nessa 



 

SESSÃO, servindo apenas de subsídio aos respectivos interessados, na 
hipótese de virem a interpor recurso, no tempo oportuno. 

 
5.3. ANÁLISE E JULGAMENTO - Após a realização e encerramento da "Sessão de 
Abertura dos Envelopes de nº 02", a Comissão de Licitação, em expediente interno, 
se dedicará à apreciação e julgamento das respectivas propostas. 
 

5.3.1. RELATÓRIO FINAL e QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS - 
Concluídos os trabalhos de apreciação e julgamento das propostas, a 
Comissão de Licitação elaborará o RELATÓRIO FINAL, contendo o julgamento 
da fase de classificação, consignando a relação das Licitantes 
desclassificadas, bem como anexando o respectivo QUADRO COMPARATIVO 
DOS PREÇOS cotados. 

 
5.4. PUBLICAÇÃO - Passo seguinte, a Comissão de Licitação afixará o RELATÓRIO 
FINAL e o QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS, por cópia, no QUADRO DE 
AVISOS da Sede da Embrapa, identificada no preâmbulo deste Edital, bem como 
intimará as Licitantes desse ato, mediante publicação de AVISO específico, no 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), correndo o prazo para recurso, a contar do dia 
útil seguinte ao da respectiva publicação. 
 
5.5. HOMOLOGAÇÃO/ANULAÇÃO/REVOGAÇÃO - Transcorrida a fase de recurso, 
a Comissão remeterá os autos do processo, devidamente informados, à autoridade 
competente da Embrapa, para homologação, a qual decidirá em última instância, 
podendo, inclusive, anular o Processo Licitatório, parcial ou totalmente, em caso de 
ilegalidade devidamente fundamentada, bem como, revogar o Processo Licitatório, 
demonstrado o interesse público da Embrapa. 
 
5.6. RESULTADO DEFINITIVO - O resultado final da licitação tornar-se-á definitivo 
ao ser homologado pela autoridade competente da Embrapa. 
 
5.7. ANTECIPAÇÃO DOS TRABALHOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO - Caso a 
Comissão de Licitação conclua por sua conveniência e oportunidade, será facultado 
à mesma prosseguir na análise das propostas, até a proclamação da decisão sobre 
a classificação das Licitantes, na própria SESSÃO PÚBLICA, de que trata o item 
"5.1.". 
          

5.7.1.  ATA COM INCLUSÃO DO RELATÓRIO FINAL - Na hipótese do item 
5.7, a Comissão de Licitação deverá consignar na respectiva Ata (5.2.5), além 
das circunstâncias específicas da fase de "abertura", "rubrica" e "vista" das 
propostas, também as informações e circunstâncias de que trata o item 5.3.1, 
supra. 
 
5.7.2. PUBLICAÇÃO - Elaborada a Ata, na hipótese do item 5.7, a mesma 
deverá ser levada à publicação, obedecendo aos procedimentos estabelecidos 
no item 5.4, supra. 

 



 

5.7.2.1. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - Na hipótese do 
julgamento da fase de classificação ocorrer na forma do item 5.7, será 
dispensada a intimação da respectiva decisão, no D.O.U, iniciando-se o 
decurso do prazo para recurso, no dia útil subsequente ao da realização 
da respectiva "SESSÃO PÚBLICA", desde que: 
 
a) os prepostos de TODAS AS LICITANTES estejam presentes à 
respectiva reunião; 
 
b) seja feita a comunicação do resultado do julgamento diretamente às 
respectivas Licitantes, durante a Reunião; e 
 
c) essa circunstância seja lavrada em Ata da respectiva "SESSÃO 
PÚBLICA" de abertura das propostas. 

 
5.8. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO - A Comissão de Licitação, 
sempre que necessário, poderá valer-se de assessoramento dos órgãos técnicos e 
jurídico da Embrapa ou de outros organismos, para fins de emissão de pareceres 
técnicos destinados a subsidiar as suas decisões no curso desta Licitação.  
 
5.9. Será facultado às Licitantes o conhecimento do relatório final, bem como vista 
dos autos do processo licitatório, EM BALCÃO, inclusive para fins de recurso, se for 
o caso. 
 
5.10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - A Comissão de Licitação poderá 
solicitar, a qualquer das Licitantes, informações ou esclarecimentos 
complementares, que permitam formar melhor juízo sobre os itens de sua proposta, 
suas especificações, características, etc., desde que desse fato não resulte inovação 
da proposta. 
 
5.11. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - A critério da Comissão de Licitação, 
poderá ser admitida retificação de itens das propostas, quando evidenciado pelos 
seus próprios elementos tratar-se de falha meramente material, como, por exemplo, 
erro de cálculo que indiquem resultado diverso daquele escrito na proposta. 
 
5.12. DIVERGÊNCIA DE PREÇOS - Havendo divergência entre preços unitários e 
total, prevalecerão os primeiros. 
 
5.13. OFERTAS EXTRA-PROPOSTA - A Comissão de Licitação não levará em 
conta, para efeito de julgamento, quaisquer ofertas de vantagens não previstas 
neste Edital e nem oferta de redução de preços que visem alterar a classificação das 
propostas. 
 
5.14. DESCLASSIFICAÇÃO - Será desclassificada a proposta que não atender às 
condições e requisitos deste Edital. 
 



 

5.14.1. Não se admitirá proposta com preços excessivos ou incompatíveis com 
os de mercado, bem como que apresente, para um ou mais itens, preço 
unitário ou global simbólico, ou irrisório, ou manifestamente inexequível. 

 
5.15. Será declarada vencedora a proposta que, cumprindo as exigências deste 
Edital, de seus anexos, da Lei n° 8.666/1993 e do Regulamento de Licitações, 
Contratos e Convênios da Embrapa, oferecer o menor preço global, após corrigido, 
se for o caso. 
 
5.16. CRITÉRIO DE DESEMPATE - Ocorrendo empate entre duas ou mais 
propostas, e observadas as regras do § 2º do art. 3º do Regulamento de Licitações, 
Contratos e Convênios da Embrapa, será assegurado, como critério de desempate, 
preferência de contratação para empresas enquadradas na definição de 
microempresas e empresas de pequeno porte (Lei Complementar nº 123/2006). 
 

5.16.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada de 
empresa não enquadrada nos conceitos abrangidos pela LC nº 123/2006. 
 
5.16.2. Para efeito do item 5.16, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
 
5.16.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, na própria sessão de julgamento da 
proposta, sob pena de preclusão do direito de preferência na contratação. 
 
5.16.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
por ventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.16, na ordem 
classificatória, para exercício do mesmo direito. 
 
5.16.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 5.16.1, será realizado sorteio entre elas para que se 
estabeleça aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
5.16.6. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 5.16, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 
 
5.16.7. O disposto no subitem 5.16 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 



 

5.16.8. Em havendo situação de empate entre as demais empresas, não 
concorrendo com estas as microempresas ou empresas de pequeno porte em 
situação de empate, o desempate na classificação das propostas dar-se-á 
através de sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 
convocadas, conforme determinação constante do Art.45, § 2º do Regulamento 
de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa. 

 
 
CAPÍTULO VI - DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO 
 
6.1. A adjudicação do objeto desta licitação será efetuada mediante celebração de 
contrato, na forma da minuta constante do Anexo III, obrigando-se a Licitante 
vencedora a comparecer perante a Embrapa, para formalização do respectivo 
contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da 
convocação. 
 
6.1.1. Como condição para celebração dos instrumentos de contrato além da 
licitante vencedora manter as mesmas condições de habilitação, a Embrapa 
consultará o Cadastro de Inadimplentes do Banco Central – CADIN, conforme 
determina a Lei nº 10.522/02. 
 
6.2. Verificada a recusa do Licitante vencedor em aceitar a adjudicação do objeto da 
licitação, a Embrapa observará o disposto no item 7.1 deste Edital, bem como 
poderá optar pela convocação dos licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostos pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços (§ 2º do art. 64 da Lei nº 
8.666/1993), ou, se lhe convier, poderá proceder à instauração de novo processo 
licitatório. 
 

6.2.1. O não comparecimento e aceitação do contrato, pelo adjudicatário, no 
prazo do item 6.1, será entendido como recusa tácita, para os efeitos do item 
6.2. 

 
6.3. A Licitante adjudicatária deverá assinar o instrumento contratual, nos termos 
fixados na minuta constante do ANEXO III, deste Edital, iniciando-se a execução do 
objeto da licitação no primeiro dia de vigência do instrumento contratual. 
 
6.4. As disposições deste Edital, inclusive de seus anexos, bem como a proposta da 
Licitante adjudicatária, farão parte integrante e complementar do contrato, assim 
como as “Condições Gerais de Execução de Contratos de Obras e Serviços de 
Engenharia”, para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição. 
 
6.5. O pagamento do preço será efetuado conforme o estabelecido no Cronograma 
Físico - Financeiro aprovado pela Embrapa, e de conformidade com o estipulado nas 
CONDIÇÕES GERAIS DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA (Anexo IV). 
 



 

6.6. Dependendo da necessidade da Embrapa, comunicada formalmente, a Licitante 
adjudicatária obriga-se a aceitar, na vigência do contrato e nas mesmas condições 
nele estabelecidas, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor global atualizado, do objeto da licitação, respeitado o limite da 
modalidade de licitação deste Edital. 
 
 
CAPÍTULO VII - DAS SANÇÕES 
 
7.1. As seguintes sanções poderão ser aplicadas aos concorrentes e à(os) Licitantes 
contratadas, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Embrapa: 

 
a) advertência; 
 
b) multa; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Embrapa, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade. 

 
7.2. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo. 
 
7.3. A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
7.4. Das penalidades de que tratam as alíneas “a” e “d” cabe recurso ou 
representação, conforme o caso, na forma do item específico constante deste Edital.  
 
7.5. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento 
das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, a critério da Embrapa, 
mediante justificativa, não recomende a aplicação de outra penalidade. 
 
7.6. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 

 
a) recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, no prazo 
estabelecido: 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 
 
b) atraso na entrega do serviço, objeto desta licitação, em relação ao 
prazo estipulado: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, 
aplicado sobre o valor dos serviços /etapas não realizadas no prazo 
estabelecido, limitado a 10% (dez por cento); 

 



 

c) ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pelas 
alíneas anteriores: 10% (dez por cento) do valor da proposta, para cada 
evento. 

 
7.6.1. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará 
a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 
 
7.6.2. As multas deverão ser recolhidas na conta bancária indicada pela 
Embrapa, mediante Comprovante de Recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias 
a contar da intimação, podendo a Embrapa descontá-las, na sua totalidade ou 
em parte, do faturamento da contratada. 
 
7.6.3. O valor total das multas, aplicadas na vigência do ajuste, não poderá 
ultrapassar 20% (vinte por cento) do seu valor global. 

 
 
CAPÍTULO VIII - DOS RECURSOS 
 
8.1. Dos atos da Embrapa, pertinentes à licitação a que se refere o presente Edital, 
poderão as Licitantes interpor recurso nos casos e formas determinados no art. 87 
do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa e art. 109 da Lei 
n° 8.666/1993. 
 
8.2. O recurso será interposto, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação do ato, devendo ser protocolado no endereço constante do preâmbulo 
deste Edital. 
 
8.3. A intimação será feita mediante publicação no Diário Oficial da União (D.O.U). 
 

8.3.1. Nas hipóteses de habilitação ou inabilitação e de julgamento das 
propostas, será dispensada a intimação na forma prevista no item 8.3, desde 
que, presentes à sessão os prepostos de todas as Licitantes, sejam estes 
pessoalmente comunicados do ato, consignando-se em Ata essa circunstância. 

 
8.4. Nas hipóteses de habilitação de Licitantes e de julgamento de propostas, o 
recurso terá, obrigatoriamente, EFEITO SUSPENSIVO. 
 
8.5. Interposto o recurso, será comunicada a sua existência às demais Licitantes, 
que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
8.6. Nos casos de habilitação e julgamento, o recurso será dirigido à autoridade 
superior, por intermédio da Comissão de Licitação, por meio de requerimento ou 
PETIÇÃO ESCRITA. 
 

8.6.1. Recebido o recurso e as respectivas impugnações, se for o caso, a 
Comissão de Licitação apreciará e julgará o pleito, formalizando sua 



 

fundamentação para deferir ou indeferir o recurso, podendo, portanto, manter 
ou reconsiderar sua decisão inicial, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do 
encerramento do prazo para impugnação (8.5). 
 
8.6.2. Mantida a decisão recorrida e indeferido o recurso, a Comissão de 
Licitação, no mesmo prazo (8.6.1), fará subir o recurso à autoridade 
competente, devidamente informado. 

 
8.7. Subindo o recurso, a autoridade competente proferirá sua decisão no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, proveniente da Comissão de 
Licitação. 
 
8.8. Qualquer pedido de impugnação dos termos do Edital, por irregularidade na 
aplicação da Lei, solicitado por cidadão, deverá ser protocolado até 5 (cinco) dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Embrapa julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 
 
8.9. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação, suas falhas ou 
irregularidade que o viciaram, a Licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil 
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, conforme dispõe o § 2º do 
Art. 41 do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
8.10. O processo licitatório estará com vista franqueada às Licitantes para exame, 
em balcão, na Embrapa, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, em 
dias úteis, no horário de 7h30m às 12h e de 13 às 16h30m, durante os prazos de 
interposição e de impugnação de recursos. 
 
 
CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. A autoridade competente para os atos da presente licitação, hierarquicamente 
superior à Comissão é o Diretor-Presidente da Embrapa, ou seu substituto eventual, 
ao qual compete, também, homologar a presente licitação, decidir quanto aos 
recursos previstos neste Edital, bem como decidir quanto à anulação desta 
Licitação, por vício de ilegalidade, assim como pela sua revogação, fundamentada 
no interesse público da Embrapa. 
 

9.1.1. As decisões pertinentes a anulação ou revogação desta licitação assim 
como as relativas a aplicação das penalidades, previstas, serão publicadas no 
Diário Oficial da União (DOU), a fim de assegurar o princípio do contraditório e 
da ampla defesa. 

 
9.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, salvo se expresso em 
contrário, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dia de expediente na Embrapa. 
 



 

9.3. Para efeito de contagem dos prazos, o expediente na Embrapa, é de 7h30m às 
12h e das 13h às 16h30m, sendo considerado intempestivo o recurso quando não 
for recebido no protocolo da Embrapa até às 16h30m do último dia do prazo. 
 
 
CAPÍTULO X - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
10.1. A Embrapa permitirá a subempreitada apenas de serviços de natureza 
especial, tais como: execução de fundações, instalações em geral (elétricas, 
hidráulicas, telefone, ar condicionado, etc) ou que exijam técnica especializada na 
sua execução (concreto protentido, cozinha industrial, móveis e equipamentos de 
laboratório, paredes divisórias, forros, etc). 
 
10.2. Previamente à contratação das subempreiteiras, a licitante contratada deverá 
submeter, obrigatoriamente à Embrapa, através da fiscalização da obra, a relação 
de empresas para a execução dos serviços de subempreitadas. A subcontratação só 
poderá ser efetivada após autorização formal da Embrapa que exigirá a 
documentação que julgar necessária. 
 
10.3. A Embrapa se reserva o direito de definir serviços que devam ser 
subempreitados. 
 
10.4. Após a aceitação pela Embrapa, da empresa subempreiteira, esta somente 
poderá ser substituída com autorização da Embrapa ou por sua determinação 
expressa, no caso de atuação deficiente ou irregular.  
 
 
CAPÍTULO XI – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
11.1. PRAZO GLOBAL - O prazo total para a execução das obras será de 120  
(cento e vinte) dias consecutivos , contados a partir do primeiro dia útil após a data 
da assinatura do contrato. 
 
 
CAPÍTULO XII – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
12.1. O recebimento da obra será formalizado de acordo com o disposto no item 8 
das "CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATOS  DE  OBRAS  E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA". 
 
 
CAPÍTULO XIII – DOS PAGAMENTOS 
 
13.3. Os pagamentos serão efetuados em R$ (Reais), diretamente na conta 
bancária indicada pela licitante vencedora. 
 



 

13.4. A Embrapa promoverá a retenção quando for o caso, de todo e qualquer 
tributo devido em decorrência do presente contrato, na forma da legislação vigente. 
 
 
CAPÍTULO XIV – DO FATURAMENTO E PAGAMENTOS 
 
14.1. As Notas Fiscais deverão ser emitidas com a denominação social “Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária”, CNPJ - 00.348.003/0029-11, Inscrição 
Estadual – 672.241.033.0496, endereço Rodovia MG 424 KM 65, Sete Lagoas/MG, 
com descrição exata do material e/ou serviço e respectivos valores contratados. 
 
14.2. A empresa fornecedora do bem ou da prestação de serviço deverá, 
obrigatoriamente, apresentar: 
 

- as retenções dos tributos federais e contribuições sociais destacadas no 
documento fiscal, conforme parágrafo 6º do artigo 1º da referida IN; 
 

- declaração, conf. Anexos II, III ou IV da referida IN, no caso de empresa 
optante pelo Simples Nacional, empresa imune ou de utilidade pública.( Art. 
64 da Lei 9.430/96, art. 34 da Lei 10.833/03 e Instrução Normativa 480/04 
da SRF,) 

 
14.3. Estão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em 
substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1A, a partir de 1º de dezembro de 2010,  os 
contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem 
operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa 
pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios( Cláusula segunda do Protocolo ICMS 
nº 42/09). 
 
14.4. A Empresa fornecedora - emitente da NF-e - deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar ou disponibilizar download do arquivo da NF-e e seu respectivo 
Protocolo de Autorização de Uso ao destinatário e ao transportador contratado, 
imediatamente após o recebimento da autorização de uso da NF-e”. (Cláusula 
sétima do Ajuste SINIEF 07/05), 

 
14.4.1. Para o referido envio, favor considerar o seguinte endereço eletrônico:  
cnpms.nfe@embrapa.br 

  
14.5. Os pagamentos serão processados de acordo com o disposto no item 11 das 
CONDIÇÕES GERAIS DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA. 
 
14.6. A Embrapa se obriga a efetuar o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias 
contados a partir da data do adimplemento da obrigação, referente à etapa de 
serviços/obras executadas e aceitas pela fiscalização da Embrapa. 
 



 

CAPÍTULO XV – DAS GARANTIAS 
 
15.1. Para garantia de execução plena das obras contratadas, a licitante declarada 
vencedora deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar comprovante de 
depósito de caução, numa das modalidades abaixo, de sua livre escolha: 
 

a) Caução em Dinheiro - 5% (cinco por cento) sobre o valor inicial do 
contrato, a ser depositada em conta de poupança vinculada, a ser aberta 
no Banco do Brasil, agência nº 0391-3, em nome da licitante vencedora, 
cuja movimentação observará, no que couber, o disposto no Decreto-Lei 
nº 1.737, de 20/12/79, devendo serem utilizados os modelos de 
correspondências Anexos VI, VII, VIII (um para a abertura da conta 
poupança, um para sua liberação no final do prazo contratual e um para a 
utilização da Embrapa, caso necessite de ressarcir-se de quaisquer 
prejuízos). A comprovação da abertura desta conta e realização do 
depósito de caução, serão feitos mediante à apresentação do recibo de 
depósito e carta emitida pela gerência da agência bancária 
correspondente, com a indicação de que a Embrapa será a única 
autorizada a comandar a movimentação  ou encerramento desta conta. 

 
b) Caução em Títulos da Dívida Pública Federal - 5% (cinco por cento) 
sobre o valor inicial do contrato, mediante a entrega dos títulos à 
tesouraria da Embrapa. 
 
c) Fiança Bancária - 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, 
com vigência até o recebimento definitivo da obra (item 12 do Edital), 
devendo o valor desta fiança ser atualizado a cada vez que ocorrer 
alteração do valor global da obra. 
 
d) Seguro-Garantia - 5% (cinco por cento) sobre o valor global do 
contrato, com vigência até o recebimento definitivo da obra (item 12 do 
Edital), devendo o valor deste seguro ser atualizado a cada vez que 
ocorrer alteração do valor global da obra. 

 
 
CAPÍTULO XVI – RESTITUIÇÃO DAS GARANTIAS 
 
16.1.  A caução de garantia da execução do contrato ficará retida durante todo o 
prazo de execução das obras e só será devolvida quando da assinatura do TERMO 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA. A caução efetuada em moeda corrente 
será restituída pelo valor do saldo da conta poupança. Na caução feita em títulos de 
dívida pública federal a restituição far-se-á mediante devolução dos títulos 
caucionados, de uma só vez. A caução realizada em fiança bancária será devolvida 
na forma de praxe. 
 
16.2. Na hipótese de vir a ocorrer alteração do valor contratual, por repactuação e/ou 
aditamento, a caução inicialmente prestada, sob a modalidade de Fiança Bancária 



 

ou Seguro-Garantia, deverá ser complementada periodicamente. O período e valor 
da complementação serão ajustados pela Fiscalização. Nos casos de prorrogação 
do prazo contratual, o reforço da caução será fixado em função do valor residual do 
Cronograma Físico-Financeiro original, abrangido pela prorrogação, ou do novo 
Cronograma que vier a ser aprovado. 
 
16.3. Reserva-se à Embrapa o direito de utilizar o valor da Caução prestada  para o 
pagamento de encargos sociais relativos ao INSS, FGTS, horas extraordinárias e 
qualquer regime de remuneração devida ao pessoal utilizado nas obras, que 
porventura não tenham sido feitos pela CONTRATADA na época devida, bem como 
de se valer da mesma Caução de Garantia para o pagamento a fornecedores de 
materiais e para correção de defeitos ou imperfeições constatadas pela fiscalização 
e não atendidas  pela CONTRATADA no prazo estabelecido no TERMO DE 
VISTORIA E RECEBIMENTO  PROVISÓRIO DE OBRA. 
 
 
CAPÍTULO XVII – DA FISCALIZAÇÃO 

 
17.1.  A fiscalização das obras, objeto deste Edital, será efetuada por profissional 
habilitado, nomeado pela autoridade competente da Embrapa, com as atribuições 
definidas no item 3 das Condições Gerais dos Contratos de Obras e Serviços de 
Engenharia. 
 
 
CAPÍTULO XVIII – CONDIÇÕES FINAIS 
 
18.1. Não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham 
participado da elaboração do projeto. 
 
18.2.  Cada participante apresentará 1 (uma) só proposta, não sendo admitidas  
propostas alternativas. 
18.3.  Não será aceita representação de mais de uma firma licitante por uma única 
pessoa física, nas reuniões da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
 
18.4.  No interesse da administração da Embrapa a presente licitação poderá ser 
revogada, no todo ou em parte, pela autoridade competente da Embrapa, sem  que 
por este motivo tenham as licitantes direito a qualquer reclamação, vantagem ou 
indenização, exceto a devolução, a pedido da interessada, da sua documentação e 
cauções. Na oportunidade as licitantes serão informadas através de fax, telex ou 
telegrama. 
 
18.5. Por motivos de força maior as obras, os serviços ou os equipamentos 
especificados poderão ser reduzidos até o limite dos recursos então considerados 
disponíveis. 
 
18.6. Fica designado o dia ___/___/____, para a realização da visita ao local da 
obra, para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Em seguida, se necessário será 



 

elaborada ATA, onde serão transcritos eventuais esclarecimentos. Serão fornecidos 
as empresas presentes o Atestado de Visita, conforme previsto no ítem 3.4 
“Qualificação Técnica”. 
 

18.6.1. As empresas que não comparecerem nesta data para a realização da 
visita, poderão fazê-la até 48(quarenta e oito) horas antes da abertura da 
licitação, mediante agendamento prévio com a Comissão de licitação.  

 
 
CAPÍTULO XIX – DOS ANEXOS 
 
19.1. O presente Edital contém os seguintes anexos, dele fazendo parte integrante e 
inseparável: 
 
ANEXO I Projeto Básico. 
 
ANEXO I (A) Especificações Técnicas. 
 
ANEXO I (B) Planilha orçamentária 
 
ANEXO II Modelo de Declaração de Inidoneidade a que se refere o item 3.2., 

"b". 
 
ANEXO II(A) Modelo de Declaração de Fato Superveniente ao CRC. 
 
ANEXO II(B) Modelo de Declaração para fins de cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na alínea “a” do subitem 
3.2 do Edital. 

 
ANEXO II(C)   Modelo de Declaração para Micro e Pequenas Empresas. 
 
ANEXO III Minuta de Contrato. 
 
ANEXO IV Condições gerais dos contratos de obras e serviços de engenharia. 
ANEXO V Discriminação Orçamentária. 
 
ANEXO VI Modelo correspondência para abertura conta poupança. 
 
ANEXO VII Modelo de correspondência para débito de valores da conta 

poupança. 
 
ANEXO VIII Modelo de correspondência para liberação dos valores caucionados 

na conta poupança. 
 
ANEXO IX Diretrizes Contratuais em questões de Segurança do Trabalho.  

  



 

19.2. Os interessados que tiverem dúvida na interpretação deste Edital, poderão 
obter maiores informações junto ao Setor de Patrimônio e Suprimentos da Embrapa 
Milho e Sorgo, situado na Rodovia MG 424, Km 65, Sete Lagoas/MG, telefones: (31) 
3027-1325, 3027-1220 e 3027-1221, ou pelo e-mail: cnmps.compras@embrapa.br 
 
 
CAPÍTULO XX – DO FORO 
 
20.1. Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Justiça Federal de 
Sete Lagoas/MG, para dirimir eventuais pendências oriundas da presente licitação. 
 

Sete Lagoas/MG, ____ de ___________ de 2014. 
 
 
 

__________________________________ 
Monica Aparecida Nazareno 

Chefe Adjunto de Administração 



 

ANEXO I 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
Processo número:  135016.151/2014. 
Tipo de Licitação:  MENOR PREÇO GLOBAL.  
Data:  ___/___/2014.  
Horário:  14h. 
Local: www.comprasnet.gov.br 
Telefones:  (31) 3027-1218 ou 3027-1219. 
Fax:  (31) 3027-1222. 
E-mail:  cnpms.compras@embrapa.br 
 
 
1. LOCAL E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
1.1. A empresa vencedora do certame deverá executar os serviços no km 65 da 
rodovia MG 424, em Sete Lagoas/MG, em regime de empreitada global. 
 
 
2. OBJETO 
 
2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
EDIFICAÇÃO, A SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE LINHAGENS DUPLO-
HAPLOIDES, conforme projeto e quantitativos em anexo. 
 
 
3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES e PRAZO  
 
3.1. Para prestação do serviço de edificação  deverão ser observados e seguidos 
o disposto nos códigos, instruções, normas e regulamentos da engenharia civil 
aplicáveis. 
 
3.2. O prazo global para a execução da obra será de 7 (sete) meses, sendo os 
últimos 3 (três) meses para recebimento da obra. Os prazos serão contados a partir 
do primeiro dia útil após a assinatura deste instrumento. 
  
 
4. VISITA TÉCNICA 
 
4.1. A Contratada deverá visitar os locais onde se realizará a execução da obra para 
fins de levantamento, estudo, projeto e perfeita execução dos trabalhos, bem como 
ter conhecimento das condições do local quanto à infraestrutura existente. 
 



 

4.2. Após a visita será fornecida pela Embrapa a “Declaração de Visita ao Local”, 
constando que a empresa tomou conhecimento de todas as características e 
peculiaridades da obra a ser executada, dos locais de trabalho e das condições em 
que o mesmo se encontra. 
 
4.3. Não serão aceitas reclamações posteriores quanto ao desconhecimento de 
quaisquer particularidades que afetem, direta ou indiretamente, a perfeita execução 
dos trabalhos. 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS  
 
5.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com as normas, 
regulamentos, padrões e instruções técnicas e de segurança recomendados pela 
engenharia Civil. Qualquer inobservância destes critérios implicará na imediata 
correção das irregularidades pela contratada, sem quaisquer ônus para a Embrapa 
Milho e Sorgo, bem como a eventual aplicação de sanções por atrasos ou qualquer 
outra infração na execução do contrato. 
 
5.2. As informações fornecidas pela Embrapa Milho e Sorgo, especificações 
técnicas, constantes dos Anexos I a IX, se complementam e tem FINS 
MERAMENTE ORIENTADORES , devendo a licitante, na visita técnica, conferir 
todos elementos indicados, bem como os quantitativos de materiais para fins de 
elaboração da proposta de preços, ficando à cargo da licitante prever quaisquer 
serviços, materiais, equipamentos e acessórios necessários a execução da obra, 
não lhe cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos. 
 
5.3. A contratada deverá fornecer todos os materiais de 1ª qualidade, equipamentos 
e acessórios necessários a execução do trabalho.  
 
5.4. Todas as informações necessárias para a execução do objeto Licitatório, 
deverão ser coletadas pela licitante durante a “VISITA TÉCNICA”, conforme item 3 
deste anexo, não cabendo nenhuma reclamação posterior quanto ao 
desconhecimento de parâmetros para elaboração da proposta e especificação dos 
materiais a serem utilizados na obra. 
  
5.5. Fica a Contratada responsável por todo e qualquer dano às estruturas, 
equipamentos e acessórios instalados no prédio-sede, decorrentes de imperícia, 
negligência ou imprudência na condução dos trabalhos. 
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5.6. Ao término da obra a Contratada deverá realizar as inspeções, e testes 
necessários, fornecendo relatórios e fotos do equipamento. 
 
 
6. PESSOAL 
 
6.1. A Contratada deverá relacionar a equipe e o pessoal disponibilizado para 
realização do objeto ora licitado, bem como a qualificação de cada um dos membros 



 

da equipe técnica que se responsabilizará pela execução da obra/montagem 
instalação dos equipamentos (engenheiros e operários).  
 
 
7. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS  
 
7.1. As ferramentas e equipamentos a serem utilizadas na execução da obra serão 
especificados e fornecidos pela Contratada de acordo com cada tipo necessidade.  
 
7.2. Os equipamentos de proteção individual e coletiva deverão seguir o disposto 
nas Normas Regulamentadoras do MTE. Também deverão ser observadas as 
normas relativas ao transporte e acomodação de pessoas e materiais. 
 
 
8. GARANTIAS  
 
8.1. A Contratada deverá oferecer garantias pela qualidade técnica dos 
equipamentos, nos prazos e termos previstos em lei para serviços de engenharia. 
 
8.2. A aceitação da obra, pela Embrapa Milho e Sorgo, não eximirá de modo algum, 
o contratante e nem o os fornecedores de sua responsabilidade em respeitar e 
cumprir o disposto nos códigos, regulamentos e normas técnicas aplicáveis, nem 
invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a Embrapa Milho e Sorgo 
venha a fazer baseada na existência de material inadequado, defeituoso ou 
impróprios para a execução da obra. 
 
 
9. FISCALIZAÇÃO  
 
9.1. A obra, objeto deste Edital será fiscalizada por empregados da Embrapa e por 
profissional da engenharia a ser designado pela Embrapa Milho e Sorgo, que irão 
acompanhar a execução e ao final emitirá “Laudo Técnico”. 
 
9.2. A fiscalização da Embrapa Milho e Sorgo, bem como seus prepostos, poderá 
inspecionar e verificar quaisquer trabalhos de execução, instalação ou montagem, a 
qualquer tempo e, para isso, deverá ter livre acesso aos locais de execução da obra. 
 
9.3. Em caso de detecção de irregularidades ou infração ao disposto nas normas e 
especificações aplicáveis, a execução da obra será imediatamente paralisada pela 
fiscalização e o caso levado a julgamento pela Comissão Permanente de Licitação 
da Embrapa Milho e Sorgo para fins de decisão. 
 
9.4. O aceite referente ao término da obra será emitido pela fiscalização após a 
vistoria final dos trabalhos para prosseguimento dos trâmites contratuais. 
 
 
 



 

10. CASOS OMISSOS 
 
10.1. Situações não previstas neste anexo serão objeto de análise e parecer por 
parte da Comissão Permanente de Licitação e da fiscalização da Embrapa Milho e 
Sorgo. 
 
 
11. CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 
 
11.1. A contratada deverá disponibilizar com uma antecedência mínima de 3 (três) 
dias, em relação a data de início obra, todo o EPI que irá utilizar, para a verificação e 
fiscalização do Supervisor de Segurança da Embrapa Milho e Sorgo. 
 

a) Os EPIs serão fornecidos gratuitamente aos seus empregados nas 
quantidades e formas exigidas pela norma regulamentar específica aprovada 
pela Portaria 3.214/74, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
b) Em caso de acidente do trabalho com ou sem afastamento, a contratada 
deverá encaminhar imediatamente, à Embrapa Milho e Sorgo, o formulário de 
Comunicação de Acidente de Trabalho e posteriormente o respectivo relatório. 
 
c) Fornecer, sempre que necessário, aos empregados  transporte, inclusive 
interno, e condições de acesso ao local, indicado pela Embrapa Milho e Sorgo, 
que garanta conforto e higiene para a realização de suas refeições. 
 
d) Apresentar para a aprovação da Embrapa Milho e Sorgo, antes do início da 
obra um plano de segurança que deverá descrever como pretende organizar e 
conduzir seus serviços, de modo a atender as suas responsabilidades. Na 
elaboração deste plano, a contratada deverá respeitar as normas vigentes em 
matéria de segurança do trabalho e abordar, no mínimo, os seguintes 
aspectos: 
 

d.1) política da contratada, para Segurança, Higiene e Saúde; 
 
d.2) estrutura organizacional; 
 
d.3) atribuições e responsabilidades; 
 
d.4) organização dos serviços especializados em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT; 
 
d.5) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 
conservação dos EPIs;  
 
d.6) substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou extraviado; 
responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI;  



 

manter programa de treinamento e conscientização (admissional e 
específico); 
 
d.7) plano de atuação da CIPA, mapa de risco e telefone de emergência; 
 
d.8) programa de inspeções de segurança e saúde; 
 
d.9) Plano para emergências médicas e primeiros socorros, incluindo 
hipóteses acidentais e procedimento para atendimento e transporte de 
acidentados; 
 
d.10) Procedimentos de higiene do trabalho; 
 
d.11) Controle de entrega e utilização de EPI; 
 
d.12) Programa para atendimento às Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego (PCMAT, PPR, PCMSO E PPP). 
 

e) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho. 
 
f) Elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando 
ciência aos empregados, com os seguintes objetivos: 
 

f.1) Prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho;  
 
f.2) divulgar as obrigações e proibições que os empregados devam 
conhecer e cumprir;  
 
f.3) dar conhecimento aos empregados de que serão passíveis de 
punição, pelo descumprimento das ordens de serviço expedidas;  
 
f.4) determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de 
acidente do trabalho e doenças profissionais ou do trabalho;  
 
f.5) adotar medidas determinadas pelo MTb;  
 
f.6) adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as 
condições inseguras de trabalho. estabelecer diretrizes administrativas, 
planejamento e organização, que objetivam a implementação de medidas 
de controle e sistemas preventivos de segurança, nas condições e no 
meio ambiente de trabalho. 
 
 
 
 
 



 

12. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
12.1. O crédito pelo qual ocorrerá a despesa do presente Contrato, consta na 
proposta orçamentária da Embrapa Milho e Sorgo para o ano de 2014. 
 

Sete Lagoas, ___, de ____________, de 2014. 
 
 

__________________________________ 
Monica Aparecida Nazareno 

Chefe Adjunto de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I (A) 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
 Este caderno de especificações descreve as atividades a serem seguidas para a criação da 
infraestrutura para a produção de Duplo-haplóides. O projeto compreende um galpão em alvenaria e cobertura 
de telha cerâmica, com um setor de preparo de amostras com área destinada a uma câmara fria, conectado a 
dois sanitários acessíveis e uma antessala de preparo da equipe para utilização de um laboratório de duplicação 
cromossômica, onde se pretende trabalhar com produtos tóxicos e por isso exigiu a criação de um tratamento de 
esgoto para alguns equipamentos específicos. Tal setor de tratamento é composto por uma bacia de contenção, 
impermeabilizada para conter vazamentos, coberta com telha translúcida. A bacia é dotada de dois tanques 
químicos de 5000L cada, em polietileno, e seus dejetos são descartados por recolhimento com caminhão feito 
por empresas especializadas. 

Pelo simples fato de apresentar sua proposta, a CONSTRUTORA reconhece ter examinado 
cuidadosamente todos os documentos do edital de licitações e indicado à CONTRATANTE quaisquer 
imprecisões. A relação e quantificação de materiais e serviços nos documentos são apenas orientativa para a 
licitação, cabendo à CONSTRUTORA indicar, quantificar e cotar eventuais omissões, e em não o fazendo 
concorda que tais materiais e serviços estão implicitamente incluídos. 
 
Observações : 
 
a) A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, antes do início dos trabalhos, uma 
programação de execução dos serviços, levando em consideração o prazo de execução contratual e horários 
disponíveis para a execução dos serviços sem prejuízo ao funcionamento das atividades do CNPMS. 
b) O horário de trabalho será basicamente diurno, podendo, a critério da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, ser 
noturno, em fins de semana, ou feriados, quando estritamente necessário ao funcionamento dos serviços 
administrativos. 
c) Os serviços ruidosos, que possam perturbar o funcionamento do CNPMS, ou que gerem poeira, deverão ser 
programados com a fiscalização para execução fora do horário de expediente.  
 
I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, de 1ª qualidade e devem atender às normas 
brasileiras específicas ou relativas a cada um deles. Se, para materiais particulares, forem citadas 
expressamente normas ou especificações estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, 
prevalecerão os padrões mais rígidos de qualidade quanto à resistência, durabilidade, desempenho e 
confiabilidade. 

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticadas 
por esta e pela CONSTRUTORA, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos 
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais 
fornecidos ou já empregados. 

A aceitação provisória de material baseada em amostras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO 
reger-se-á por planos estatísticos de dupla amostragem por lote entregue e antes do desembarque da 
mercadoria. Não será admitido o desembarque ou descarregamento do material nos casos de não-conformidade. 
Em nenhum caso a aceitação provisória por amostragem implicará na aceitação definitiva de materiais ou 
unidades que apresentem defeito quando da inspeção 100% (cem por cento) na hora da aplicação ou 
estocagem. 

Aquelas unidades ou porções de material que foram aceitas provisoriamente em função da inspeção 
estatística de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspeção 100% ou na hora da sua aplicação, serão 
separadas, identificadas e guardadas em locais fechados ou marcadamente isolados para evitar o seu uso ou 
aplicação indevida, até serem retiradas definitivamente da obra. 

A critério da fiscalização poderão ser dispensados ou minimizados testes de aceitação quando o 
fornecedor do material apresentar ao CONSTRUTOR certificação de qualidade ISO-9000 ou do INMETRO 
referentes aos processos produtivos, e relativas ao produto que está sendo entregue. 



 

Obrigar-se-á o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela 
FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de serviço atinente ao assunto. 

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a 
estas especificações. 

 
 

II – CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 
Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos materiais 

especificados neste memorial, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por 
escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificação 
de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e especializados tenham 
apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensões, 
resistências diversas e confiabilidade. 

A equivalência entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do projeto, sejam 
no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixação ou qualquer outro elemento, serão aceitas 
somente se não apresentarem prejuízos quanto à segurança, aos aspectos plásticos, à funcionalidade, e estarão 
sujeitos, sempre, a avaliação e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A consulta sobre equivalência será efetuada em tempo oportuno pelo CONSTRUTOR, não se 
admitindo, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para justificar o descumprimento dos prazos 
estabelecidos no contrato. 

Para critérios de similaridade, deverá ser observado o disposto na Instrução Normativa COSEG – SAG nº 01 
de 21/07//1992 do MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO, conforme a seguir: 

a) Materiais ou equipamentos similar-equivalentes - que desempenham idêntica função e apresentam as 
mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será feito sem compensação financeira para as 
partes e deverá ser autorizado pela Fiscalização no Diário de Obras. 

b) Materiais ou equipamentos similar-semelhantes - que desempenham idêntica função, mas não 
apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será feito com compensação 
financeira para uma das partes e somente poderá ser autorizado pela Autoridade Contratante, e 
efetivado através de aditivo contratual. 

 
III – SUBEMPREITADA 

O CONSTRUTOR não poderá subempreitar as obras e serviços contratados, salvo quanto a itens que 
por sua especialização requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados, conforme 
previsto no edital da licitação. 
 
IV – ENSAIOS E PROVAS 

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo do CONSTRUTOR - 
como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços – sempre que necessário, serão submetidos 
a verificações, ensaios e provas aconselháveis para tal fim. 
 
V – METROLOGIA 

As grandezas mencionadas no presente memorial de especificações estão expressas em unidades 
legais e conforme a resolução CONMETRO 01/82, de 27.04.82, do Conselho Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, de acordo com o artigo 3º da Lei 
5.966, de 11.12.73. 
 
VI – SEGUROS DA OBRA E ACIDENTES 
A) O CONSTRUTOR manterá durante todo o prazo da obra, até o recebimento definitivo pelo PROPRIETÁRIO 
seguro de riscos de engenharia para obras civis em construção, com cobertura contra incêndio, eventos da 
natureza, falhas na construção e desmoronamento. 
A1) O seguro referente ao risco de responsabilidade civil do construtor (RCC) deverá ser apresentado à 
FISCALIZAÇÃO até a primeira (1ª) medição. A não apresentação implica na não-liberação da medição; 
A2) O CONSTRUTOR manterá, na forma da lei, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo às 
suas expensas todas as despesas não cobertas pelo seguro, inclusive as relativas aos empregados de 
subempreiteiras e subcontratados; 
A3) O CONSTRUTOR se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha, seguro contra os riscos 
diversos de acidentes físicos, fogo etc. Em casos de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, o 
CONSTRUTOR responderá pelos danos e prejuízos que eventualmente causar ao CNPMS ou à coisa, 
propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços, obrigando-se aos 
ressarcimentos ou indenizações necessárias. 
 



 

B) Correrão por conta, responsabilidade e risco do CONSTRUTOR as conseqüências de: 
B1) sua negligência, imperícia ou omissão; 
B2) infiltração de qualquer espécie ou natureza; 
B3) ato ilícito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma contratados para a execução da obra em 
qualquer de suas etapas; 
B4) acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros na obra ou 
em decorrência dela. 
 
C) Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos contratados, o 
CONSTRUTOR terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis para iniciar às reparações ou reconstruções das partes 
atingidas; independentemente de notificação da FISCALIZAÇÃO ou de cobertura de seguro. 
 
D) O CONSTRUTOR se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, 
materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a 
ocorrer no curso da obra. 
 
E) O CONSTRUTOR é responsável pela conservação dos serviços executados, inclusive no caso de erosão, 
cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Recebimento Definitivo ou até a sua liberação deste 
encargo pelo CNPMS. 
 
F) Em conformidade com o Artigo 618 do Código Civil (Lei 10.406/2002), o CONSTRUTOR responderá durante 
05 anos – contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez e segurança, inclusive pelos reparos 
que venham a ser necessários, se resultantes de execução imperfeita, isentando o CNPMS de quaisquer ônus. 
 
G) O CONSTRUTOR deverá apresentar antes do início de obra, o Plano de Controle e Riscos e Meio-Ambiente 
da Indústria da Construção Civil – PCMAT. 
H) O CONSTRUTOR assumirá a responsabilidade técnica pela execução da obra junto ao CREA (ART), 
Prefeitura Municipal e demais órgãos, devendo enviar cópias dos comprovantes ao CNPMS. 
 
VII – LICENÇAS E FRANQUIAS 

O CONSTRUTOR está obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos 
serviços contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei, observando as leis, regulamentos e 
posturas referentes à obra e à segurança pública; a atender ao pagamento do seguro do pessoal, despesas 
decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força e telefone que digam respeito 
diretamente à obra e serviços contratados. Serão também de sua responsabilidade o pagamento de multas que 
sejam impostas por sua culpa, mesmo as que, por força legal caibam ao CNPMS. 

A observância do citado anteriormente abrange ainda as exigências do CREA e Prefeitura Municipal, 
principalmente no que se refere à colocação de tapumes e placas contendo o nome dos autores dos projetos e 
do responsável técnico pela execução das obras e serviços. A placa de identificação da obra, também deverá 
seguir o padrão do CNPMS. 
 
VIII – ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

As relações mútuas entre o CNPMS e a CONTRATADA serão mantidas por intermédio da 
FISCALIZAÇÃO. 

O CONSTRUTOR é obrigado a facilitar a fiscalização dos materiais e dos serviços, facultando à 
FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as partes das obras contratadas, das oficinas, depósitos, armazéns ou 
dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo. 

Se o CONSTRUTOR não atender, no prazo de 48 horas, à notificação de serviço impugnado ou 
notificação de material rejeitado, será assegurada à FISCALIZAÇÃO a suspensão das obras e serviços, sem 
prejuízo das penalidades previstas e sem que o CONSTRUTOR tenha direito a qualquer indenização. 

O CONSTRUTOR é obrigado a retirar da obra, imediatamente após notificação qualquer empregado, 
tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta 
nociva ou incapacidade técnica. 

Os serviços que estiverem a cargo de empresas subcontratadas serão articulados entre si pelo 
CONSTRUTOR, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra no seu conjunto. De nenhum modo a 
FISCALIZAÇÃO interferirá diretamente junto às empresas subcontratadas. Qualquer notificação ou impugnação 
de serviço ou material será feita diretamente ao CONSTRUTOR. 

O CONSTRUTOR não poderá alegar a subcontratação ou tentar transferir para as subcontratadas a 
obrigação e responsabilidade, perante ao CNPMS, de manter e fielmente bem executar o objeto integral 
contratado. 
 
IX - DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÕES 



 

Todos os serviços serão executados de acordo com a documentação fornecida pela FISCALIZAÇÃO e 
deverão ser executados mesmo que referidos em apenas um documento, tendo em vista serem as plantas, 
especificações e a discriminação orçamentária, documentos complementares e integrantes do Edital de 
Licitação. 

Quaisquer erros, omissões, incorreções, dubiedades ou discordância eventualmente encontradas nos 
detalhes e especificações no decorrer da execução dos serviços, deverão ser informadas pela CONTRATADA a 
FISCALIZAÇÃO, a fim de ser esclarecido. A comunicação entre as partes deverá ser registrada por escrito de 
modo à bem definirem as intenções do Contrato. 
 
X – RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

O CONSTRUTOR assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
efetuar, de acordo com as especificações contidas neste memorial, instruções da concorrência, instruções dos 
fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por, quaisquer danos, elemento ou 
secção decorrentes da realização dos serviços e implicará, de sua parte, na tácita aceitação dos materiais, 
processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de especificações. 
 
XI – DIÁRIO DE OBRAS 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO ao CONSTRUTOR, ou vice-versa, 
serão por escrito e constarão obrigatoriamente do Diário de Obras. O Diário de Obras será constituído de folhas 
numeradas tipograficamente em seqüência e encartadas. Deverá conter Termo de Abertura solene, identificando 
a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotações, e será assinado por aqueles assim autorizados, 
bem como o número do volume. 

Terá anotações diárias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisações por dias de chuva, 
período de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a serviços pós-chuva que não podem ser realizados, ou a 
continuidade de serviços anteriormente começados. A pessoa autorizada que fizer alguma anotação deverá 
assinar logo a seguir, sem pular linhas ou páginas. 

Linhas ou páginas em branco deverão ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de 
todas as partes. 

O Diário de Obras pertence ao CNPMS, e a ele deverá ser entregue ao final da obra. 
O Diário de Obras deverá ser preenchido com cópias carbono (1 original e 2 cópias), as quais terão 

validade de original sempre que autenticadas pelos representantes das partes. 
NORMAS DE EXECUÇÃO 
 
I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços gerais contratados serão executados rigorosamente de acordo com o memorial de 
especificações e com os desenhos nele referidos, e mais: 
 

• Todos os materiais, salvo disposto em contrário neste memorial de especificações, serão fornecidos 
pelo CONSTRUTOR. 

• Toda mão-de-obra, salvo disposto em contrário neste memorial de especificações, será fornecida pelo 
CONSTRUTOR. 

• Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam as condições 
contratuais. 

• Ficará o CONSTRUTOR obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados, tão logo seja dado a 
respectiva notificação ou ciência da desconformidade, por escrito em separado ou por anotação no 
Livro Diário de Obras, pela FISCALIZAÇÃO. 

• O refazimento de serviços impugnados – retrabalho - não implica em motivos para descumprimento dos 
prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro. 

• Todas as despesas decorrentes do refazimento de serviços impugnados ou não aceitos pela 
FISCALIZAÇÃO correrão por conta do CONSTRUTOR. 

 
II – CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO SUBSOLO 

Quaisquer resultados de sondagens, estudos, ensaios do subsolo de que disponha o CNPMS serão 
fornecidos apenas a título de orientação sobre as condições locais, uma vez que o CONSTRUTOR deverá 
assumir inteira responsabilidade pelo projeto, resistência e estabilidade dos trabalhos que executar, a ele 
compete julgar da conveniência de obter maiores informações sobre o subsolo, às suas custas, que deverão 
obedecer à NBR 6484, NBR 6122, NBR 8036 e demais Normas pertinentes. 

Para a elaboração do projeto executivo das fundações o CONSTRUTOR deverá executar sondagem 
geotécnica a percussão, com o objetivo de reconhecer as camadas de solo e determinar o índice de penetração 
por meio do ensaio padrão de penetração (Standard Penetration Test  SPT)  



 

Para o serviço de sondagem deverão estar incluídas todas as providências necessárias à execução dos 
trabalhos, incluindo a mobilização e desmobilização do pessoal e dos equipamentos e apresentação de relatório 
técnico composto de planta de locação dos furos e o perfil de sondagem correspondente.   

As perfurações deverão ser executadas com circulação de água, devendo ser extraídas amostras de 
material de solo a cada metro perfurado.  

O ensaio SPT consistirá na cravação do barrilete amostrador no solo, devendo ser anotado, 
separadamente, o número de golpes necessários à cravação de 15 cm do amostrador, sucessivamente, até 
atingir o total de 45 cm para cada metro perfurado.  

Todos os furos de sondagem deverão, em princípio, atingir o impenetrável a percussão. A não 
observância desta recomendação somente poderá ser feita mediante autorização da fiscalização.      
 
III – PROJETOS 

Os serviços relacionados deverão ser executados em perfeita e estreita observância às indicações 
constantes dos projetos fornecidos pelo CNPMS e relacionados neste memorial de especificações. 

Caberá ao CONSTRUTOR elaborar, conforme as necessidades da obra, desenhos de detalhes de 
execução, os quais serão previamente examinados e autenticados pelo CNPMS. 

Durante a construção, o CNPMS também poderá apresentar desenhos complementares, os quais 
deverão ser ratificados pelo CONSTRUTOR. 

O CONSTRUTOR, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, definirá os seguintes procedimentos: 
1 controle de versões para os projetos existentes e eventualmente modificados, bem como para aqueles 

que vierem a ser feitos em razão das necessidades complementares – projeto completo; 
2 controle de usuários de cada planta ou prancha de projeto específico; 
3 controle de substituição das plantas ou pranchas para os usuários sempre que houver alguma 

modificação. 
O CONSTRUTOR e a FISCALIZAÇÃO definirão quem será o responsável pela operação e manutenção 

destes controles. 
 
1 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS 

A obra será administrada por um arquiteto ou engenheiro residente devidamente inscrito no CREA. A 
condução do trabalho será exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional, que, para o 
desempenho de suas funções contará no mínimo com os seguintes profissionais, devidamente habilitados, 
designados pelo CONSTRUTOR. 

a) Encarregado geral (mestre-de-obras), com experiência comprovada de 5 anos em função idêntica; 
b) Encarregados de áreas específicas (carpintaria, armação, instalações elétricas, instalações hidráulicas 

e sanitárias, concreto etc.); 
c) Almoxarife ou apontador ou conferente; 
d) Vigia; 
e) Equipe de segurança do trabalho devidamente dimensionada; 
f) Além desses, tantos funcionários quantos forem necessários para o bom andamento da obra e sua 

administração, conforme a especialização do serviço a ser executado.  
g) Antes do início dos serviços, os responsáveis técnicos pela execução da obra deverão apresentar as 

ARTs devidamente pagas. 
 
2 – INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 
 O CONSTRUTOR fica responsável por qualquer instalação provisória necessária para a construção. 
Entre elas: 

1. A construção de escritórios, depósitos, almoxarifado, galpões e sanitários provisórios, etc; conforme 
necessidade e dimensionamento do CONSTRUTOR, atendendo normas legais e respeitando as 
condições impostas na NBR18 quanto ao mínimo necessário. A área destinada para a sua instalação, 
bem como o pátio para armazenamento de produtos a granel, deverá ser mínima. 

2. As ligações de redes (luz, força, telefone, água, esgoto etc.) necessárias para perfeita execução da 
obra, devendo ser solicitadas ao órgão competente e executadas sob responsabilidade do 
CONSTRUTOR.  

3. Todos os equipamentos e instalações necessários a execução de cada um dos serviços, como 
andaimes, elevadores, gruas e outros; todas as proteções aplicáveis a cada caso de acordo com as 
diretrizes fixadas. 

As instalações provisórias da obra deverão ser dotadas de todos os dispositivos de proteção e segurança 
necessários. 

Devido ao espaço exíguo para implantação do Canteiro de Obra, deverá ser executado projeto de logística 
para definição e locação das instalações provisórias, do sistema de movimentação, carga e descarga de material 
e transporte interno e externo a ser adotado. Deverá também ser previsto aluguel de área próxima, conforme 
necessidade de espaço e em atendimento as Normas vigentes. 



 

Todos os procedimentos de uso das instalações existentes para o atendimento do canteiro-de-obra deverão 
ser previamente programados e apresentados para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
Ferramental e Equipamentos: 

Deverão ser obedecidas as normas da NR/18 aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Além 
disso, deverá o CONSTRUTOR dedicar especial atenção as exigências de proteger as partes móveis dos 
equipamentos e evitar que ferramentas individuais sejam abandonadas sobre passagens, andaimes ou 
superfícies de trabalho bem como obedecer, rigorosamente, ao dispositivo que proíbe o uso de mais de uma 
ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 
 
Uso Obrigatório dos Seguintes Equipamentos (EPI): 
 Quando necessário, será exigido o uso de equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido o 
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção Individual-EPI e NR-1 - Disposições 
Gerais. 

PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO 

CABEÇA Capacete de segurança Queda ou projeção de objetos, impactos contra estrutura e 
outros. 

 Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos. 

 Protetor facial Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações 
nocivas. 

 Óculos de segurança contra 
impactos Ferimentos nos olhos 

 Óculos de segurança contra 
radiações Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de radiações. 

 Óculos de segurança contra 
respingos 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de líquidos 
agressivos 

MÃOS E BRAÇOS Luvas ou mangas de proteção Objetos/materiais aquecidos, choque elétrico e radiação. 

PÉS E PERNAS Botas de borracha (PVC) 
Locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias 

tóxicas. 
 Calçados de couro Lesão do pé 

INTEGRAL Cinto de segurança Queda com diferença de nível 

AUDITIVA Protetores auriculares Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 - Atividades e 
Operações Insalubres 

 
2.1. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
2.01.01. Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecção e fixação em local visível, das 
placas de obra referente ao projeto do CNPMS, seguindo o padrão com os nomes dos responsáveis técnicos de 
acordo com as exigências do CREA e da Prefeitura Municipal. 
 
2.01.02. Ligação Provisória de Água para Obra e Inst alação Sanitária Provisória 

A CONTRATADA deverá executar a instalação provisória de água e esgoto para atender os sanitários 
provisórios e necessidades da obra, com entrada e saída independentes na rede pública conforme as 
prescrições das concessionárias locais. 

Não havendo coletor público sanitário disponível, o CONSTRUTOR deverá instalar fossa séptica e 
sumidouro, conforme o que estabelece a NB/41. 

Os reservatórios serão de fibra, com tampa, dimensionados para atender a todos os pontos previstos no 
canteiro, sem interrupção. Será necessário, neste dimensionamento, considerar o consumo para a confecção de 
concreto, alvenaria, argamassa, pavimentação etc. 

Os tubos e conexões serão rosqueáveis ou soldáveis para instalações de água fria, em PVC rígido. 
O abastecimento de água do canteiro será sem interrupção, mesmo que o CONSTRUTOR seja 

obrigado a utilizar-se de caminhão pipa. 
 
2.01.03. Instalação/ Ligação Provisória Elétrica de B aixa Tensão para Canteiro de Obra 

O CONSTRUTOR, em atendimento às necessidades da obra, providenciará a ligação provisória de 
energia elétrica, obedecendo às normas de concessionária local. 

Os ramais internos serão feitos com condutores isolados por camadas termoplásticas e serão 
dimensionados para atender a toda a demanda. 

Os ramais aéreos serão instalados em postes com isoladores de porcelana. 
As emendas de cabos de fios serão executadas com conectores (obrigatoriamente) e guarnecidas com 

fita isolante. 



 

As prumadas de condutores que alimentarão as máquinas e equipamentos serão protegidas por 
eletrodutos. 

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina ou equipamento 
receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor magnético fixado próximo ao 
local de operação do equipamento devidamente abrigado em caixa apropriada. 

A FISCALIZAÇÃO atuará na vigilância sobre as instalações provisórias de energia elétrica, podendo 
exigir reparos, consertos, substituições sempre que desconfiar da sua segurança. Entretanto tal ação não elidirá 
a responsabilidade do CONSTRUTOR que terá a obrigação primordial de instalá-la e mantê-la em ordem e 
conservação, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos. 

Para início dos trabalhos, após a expedição da ordem de serviço, o CNPMS poderá exigir que o 
CONSTRUTOR instale gerador com capacidade suficiente para atender a demanda da maquinaria necessária à 
execução da obra, esta decisão, cujo critério ficará exclusivamente por conta do CNPMS, dependerá da 
existência ou não de rede local. 

Todas as instalações deverão atender a NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
2.3. BARRACÃO DE OBRAS E TAPUME 

Em locais previamente acordados junto a FISCALIZAÇÃO, durante toda a obra, o CONSTRUTOR, 
deverá manter barracão de obras para os seguintes fins: vestiários com chuveiro elétrico e escritório. 

O CONSTRUTOR deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes da instalação do mesmo, 
atendendo às condições prescritas na NR-18. 
 
 
2.03.01. Barracão de obras Provisório/Escritório em Madeira 

Em locais previamente acordados junto a FISCALIZAÇÃO, deverão ser executados em estrutura de 
madeira e cobertura em telha de fibrocimento (e=4 mm) para depósito de materiais e ferramentas. Na execução 
do abrigo admitir-se-á o uso de material equivalente ou superior, desde que com autorização escrita da 
fiscalização da obra e atendendo às condições prescritas na NR-18. 

 
2.03.02 Sanitário para Obra 

Sanitário para obra de 21 a 40 empregados, com área mínima de 5,94 m², paredes em chapa 
compensada fixada em pontaletes de 8x8 cm, piso de cimentado, contendo vaso, mictório e lavatório, inclusive 
instalação de luz. 
 
2.03.03. Refeitório 

Refeitório com paredes em chapa compensada fixada em pontaletes de 8x8 cm, piso cimentado, com 
abertura para garantir ventilação e iluminação natural e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm. Deverá ser 
instalado lavatório e bancada c/ pontos de tomada, (considerando 1,68 m² / trabalhador/ turno.) e mesas com 
tampos lisos e laváveis. Deverá ter depósito com tampa para detritos. 
 
2.03.04. Barracão de Obra para Serraria e Carpintari a 

Barracão de obra para serraria e carpintaria com área de 12,00 m², em peças de madeira 8x8 cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz de energia. O 
galpão deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante. 
 
2.03.05. Barracão de Obra para Depósito de Cimento 

Barracão de obra para depósito de cimento com área de 9,00 m² em chapa de compensado resinado 10 
mm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz. 
 
2.03.06. Tapume de Chapa da Madeira Compensada 

Deverão ser instalados tapumes antes de todos os serviços a serem executados, na construção, 
estruturados em madeira, com 2,00m de altura, fechamento em chapas de madeira compensada resinada. 

Estes deverão permanecer em perfeitas condições durante toda a execução da obra, ficando a 
manutenção a cargo do CONSTRUTOR. A locação dos tapumes deverá ser objeto de reunião com a 
FISCALIZAÇÃO antes da instalação. 

Todos os cuidados e medidas preventivas deverão ser tomados no sentido de evitar acidentes. Com os 
tapumes incluem-se fitas de isolamento.  

O trânsito de operários deverá ser restrito às áreas em obras. O bloqueio físico bem como a orientação 
que estabeleçam a obediência a estes critérios é de exclusiva responsabilidade do CONSTRUTOR 
 
3 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

A EMBRAPA deverá executar o movimento de terra necessário para o nivelamento do terreno e obras nas 
cotas fixadas pelo projeto arquitetônico, que compreende: 



 

a) Retirada da terra para local apropriado 
b) Aterro 
c) Reaterro 
d) Compactação 
e) Transportes necessários 
f) Depósitos provisórios e definitivos 

 
Este serviço engloba todas as providências necessárias para não danificar os serviços existentes. 
Deverão ser executados os escoramentos necessários para garantir a estabilidade dos elementos que 

integram o serviço ou de terceiros, a retirada do material de escavação para a perfeita execução dos mesmos, 
bem como a instalação de dispositivos eventualmente necessários para evitar as limitações impostas pela 
existência de água no terreno. 

Qualquer instalação encontrada nas escavações deverá ser adequadamente exposta e submetida à 
FISCALIZAÇÃO. 
 
3.01. ATERRO E COMPACTAÇÃO 
3.01.01 Aterro e Compactação 

Aterro e compactação manual de valas apiloado com maço de 20 kg. O aterro será executado em 
camadas adequadamente umedecidas e compactadas com material limpo, até a obtenção das características 
adequadas, inclusive retirada do bota-fora. 

Se o material retirado das escavações não apresentar qualidade com as características adequadas para 
o reaterro, será substituído por material de boa qualidade. 
 
3.01.02. Aterro e Compactação com entulho da Obra 

Aterro e compactação manual para nivelamento de piso do térreo. O aterro será executado em camadas 
adequadamente umedecidas e compactadas com material limpo, até a obtenção das características adequadas, 
inclusive retirada do bota-fora. 

Se o material retirado das escavações não apresentar qualidade com as características adequadas para 
o reaterro, será substituído por material de boa qualidade. 
 
3.02. ESCAVAÇÕES 
3.02.1. Escavações Mecânicas 

Será feito o corte do terreno através de escavação mecânica, com profundidade necessária para 
atender às exigências do projeto para a construção de paredes. O terreno deverá ficar completamente nivelado, 
obedecendo às cotas preestabelecidas nos projetos de Arquitetura e de Fundações, indicando também a cota de 
arrasamento dos elementos de fundação. 
 
Generalidades: 

Esta especificação se aplica aos serviços de escavação previstos no projeto ao longo do eixo e no 
interior dos limites das seções transversais, para remoção de camada vegetal, estruturas de antiga 
pavimentação, remoção de solos inadequados ou simplesmente a escavação necessária para ser implantado o 
prédio projetado. 
 
Materiais: 

Os serviços de escavação mecânica serão classificados em três categorias, de acordo com a natureza 
dos materiais a serem escavados. 
 
A - Materiais de primeira categoria: são constituídos por solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos 
rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 15 cm. 
B - Materiais de segunda categoria: são constituídos por rocha decomposta, que exigem o emprego de 
escarificador ou lâmina de equipamento pesado, sem uso de explosivo. São incluídos nesta classificação os 
blocos de rocha de volume inferior a 1m³ e os matacões de diâmetro médio compreendido entre 0,15  e 1,00m. 
C - Materiais de terceira categoria: são constituídos por rocha sã, são incluídos nesta classificação os blocos de 
rocha com diâmetro superior a 1m³. 
 
Equipamentos: 

Deverão ser utilizados equipamentos adequados à escavação dos materiais, conforme sua categoria, 
exigindo-se, entretanto, como mínimo: 

a) trator de esteira com lâmina de corte; 
b) retroescavadeira 
c) motoniveladora equipada com escarificador; 
d) pá carregadeira 



 

e) caminhões para transporte do material escavado. 
Quando se tratar de materiais de terceira categoria, serão empregados compressores de ar, marteletes, 

perfuratrizes, tratores de lâmina e pás carregadeiras. 
A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a retirada ou a troca de equipamentos sempre que for constatada 

deficiência no desempenho ou não adaptação aos trabalhos aos quais está destinado. 
 
Execução: 

A escavação mecânica será realizada nos trechos liberados pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às 
exigências de segurança e com a prévia seleção de utilização ou rejeição dos materiais escavados. Os trechos 
deverão ser delimitados, devendo ser garantidas as condições de circulação e segurança no trânsito, levando-se 
em conta, também, as condições climáticas. 

Deverão ser providenciadas proteções adequadas, como drenagem, terraceamento e escoramentos. 
Evitando erosões e deslizamentos ou outros fatores que comprometam a estabilidade da obra. 

Os materiais escavados deverão ser transportados para os destinos definidos pelo projeto; quando 
houver excesso, gerando necessidade de “bota-fora”, o destino final será definido pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Controle: 

O acabamento da seção transversal deverá obedecer, rigorosamente, as cotas de projeto. Não serão 
computados excessos de escavação que venham a ocorrer, sendo obrigação do CONSTRUTOR a reposição do 
material que se fizer necessário, em condições técnicas compatíveis com o projeto. 
 
3.03. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO 
3.03.01. Transporte e Descarga de Entulho 

Transporte e descarga de entulho serão feitos em caminhão basculante com proteção para evitar a 
queda de material ao longo do percurso, com distância prevista de 10 Km. A recepção, tratamento e disposição 
final dos resíduos deverão obedecer às legislações pertinentes de meio ambiente e de acordo com a NBR 
 
3.03.02. Carga Manual de Entulho em Caminhão Bascula nte 

Todo material inservível deverá ser depositado em caçambas adequadas e carregado para fora do local 
da obra em retiradas, no mínimo, semanais. 
 
4 – SERVIÇOS GERAIS 
4.1. SERVIÇOS GERAIS 
4.1.1. Carga Manual de Material 

Todo material a granel, inservível deverá ser depositado em caçambas adequadas e carregado para 
fora do local da obra em retiradas, no mínimo, semanais. Será realizado com o auxílio de 2 serventes, para 
carregar caminhão basculante com caçamba de 4m³. 
 
4.1.5. Andaime Metálico 

Em todos os trabalhos executados em fachadas ou em qualquer atividade elevada do solo, deverão ser 
utilizados andaimes metálicos de encaixe. 

Os andaimes deverão ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas 
a que estarão sujeitos e de forma que tenham altura que permita o trabalho, ou seja, a mobilidade, o acesso de 
pessoas e materiais, segundo as determinações da NR18. 

Deverão estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre calços ou sapatas, 
capazes de resistir aos esforços e às cargas transmitidas e serem compatíveis à resistência do solo. Não é 
admitida a utilização de emendas nas tábuas utilizadas como piso sobre os andaimes. O contraventamento é 
necessário e será feito a 45º. Deve existir sempre guarda-corpo. 
 
4.1.6. Andaime de Madeira 

Nos trabalhos internos, quando elevados do piso do pavimento, poderão ser utilizados andaimes de 
madeira sobre cavaletes.  

Não serão permitidos andaimes sobre cavalete com altura superior a 2,0m, havendo necessidade 
deverão ser usados andaimes metálicos. A largura mínima permitida é de 0,60m. O andaime com mais de 1,5m 
de altura, deverá ser provido de escadas ou rampas, conforme determinações da norma NR18. 
 
4.1.7. Bandeja Salva-Vidas 

As bandejas de periferia são elementos de proteção coletiva que restringem ou limitam os efeitos de 
quedas de objetos, protegendo pessoas, materiais e equipamentos em níveis inferiores ao acidente. 

Deverão ser instaladas bandejas de proteção contra quedas ao redor de todo o prédio em conformidade 
com a NR18. 
 



 

4.1.9. Guarda-Corpo-Rodapé 
Constituído de proteção sólida, de material rígido e resistente, convenientemente fixada e instalada nos pontos 
de plataformas, áreas de trabalho e de circulação onde haja risco de queda de pessoas e materiais. Composto 
por elementos com resistência mínima a esforços concentrados de l50 kgf/ metro linear, possui travessão 
superior  instalado a uma altura de l,20 m (um metro e vinte centímetros); travessão intermediário situado entre o 
rodapé e o travessão superior, a uma altura de 0,70m (setenta centímetros); rodapé formado por peça plana e 
resistente com altura mínima de 0,20m (vinte centímetros), apoiado sobre o piso e montantes formado por 
elementos verticais ancorados à estrutura das superfícies de trabalho ou de circulação (com aberturas ou vãos a 
proteger) e no qual se fixam os travessões e rodapé de mesmas. 
 
4.1.10. Sinalização de Obras  
A contratada deverá colocar placas de sinalização, conforme orientação da NR 18, com o objetivo de identificar 
os locais que compõem o canteiro de obras, orientar a movimentação do canteiro (pessoal, material, veículos e 
equipamentos), manter a comunicação através de avisos, advertir contra riscos de acidentes, alertar sobre o uso 
obrigatório de EPI. 
A sinalização de segurança em vias públicas deve ser dirigida para alertar os motoristas, pedestres e seguir as 
determinações do órgão competente e demais informações necessárias de acordo com a NR18. 
 
4.1.13.Ensaios de Resistência 
A amostragem do concreto para ensaios de resistência à compressão deverá ser feita de maneira a dividir a 
estrutura em lotes. 
De cada lote deverá ser extraído aleatoriamente (conforme NBR5750), mínimo de 6 (seis) exemplares, sendo 
cada exemplar constituído de dois corpos-de-prova para cada idade (15 e 28 dias), tomando-se como resistência 
do exemplar o maior dos dois valores obtidos no ensaio. Deverá ser observado o cuidado na moldagem dos 
corpos-de-prova e realizado por pessoal devidamente orientada. Os ensaios de resistência à compressão dos 
corpos-de-prova deverão ser realizados conforme por laboratório idôneo e independente da empresa 
fornecedora do concreto. 
 
4.1.14. Locação da obra 
A locação da obra deverá ser feita em obediência aos desenhos e projetos, com o auxílio de equipe de 
topografia, por período que se fizer necessário, e deverão ser rigorosamente obedecidos cotas e níveis 
indicados. Sempre que haja necessidade de conferência desta locação a Contratada deverá, às suas expensas, 
disponibilizar a equipe. A locação compreende, além da mão-de-obra, o fornecimento de todos os equipamentos 
e materiais (gabaritos, e outros) necessários a execução dos serviços. 
  
5.1. FUNDAÇÕES 
As fundações do prédio serão profundas do tipo SAPATAS, nas dimensões e características determinadas pelo 
detalhamento do projeto estrutural.  
5.01.01. Cintas 
As cintas,  elementos estruturais de fundação, deverão ser executados  em concreto armado conforme 
apresentado em projeto estrutural. 
 
 5.01.02. Escavação Manual  

A Contratada deverá executar escavação manual de valas para realização dos blocos de coroamento 
das estacas até a cota de arrasamento e cintas para a fundação dos prédios. Esta escavação deverá ser feita 
após o fim dos serviços de terraplenagem. 
 
5.01.03. Reaterro Compactado 

Para as áreas que necessitem de reaterro, os mesmos devem ser executados com compactador de 
placa manual, em camadas de no máximo 20 cm, observando umidade do material. Atenção especial deve ser 
dada as áreas de borda. A CONTRATADA pode substituir a compactação manual por areia adensada.  
 
5.01.04. Lastro de Concreto Magro. 

Sob as estruturas de concreto armado em contato com o solo, deverá ser interposta uma camada de 
concreto simples, com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m3 de concreto e espessura mínima de 5 cm. 
 
5.01.05. Concreto Estrutural 

As estruturas de concreto armado deverão ser executadas de acordo com as dimensões indicadas no 
projeto e de modo a se obter resistência característica à compressão igual ou superior a 20 MPa e fator água 
cimento máximo de 0,60 e consumo de cimento superior a 300 kg/m³ de concreto. 

A execução da estrutura de concreto armado deverá obedecer às normas técnicas pertinentes. 
 



 

5.1.07. Aço Estrutural 
As armaduras, executadas com aço tipo CA-50, deverão obedecer às recomendações da NBR 6118 e serão 
dispostas de acordo com os detalhes construtivos constantes do desenho do projeto de fundações. 
 
6. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Para fins de definição, ficará estabelecido que sob a designação usual de impermeabilização tem-se o 
objetivo de realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego de materiais impermeáveis e de outras 
disposições, a perfeita proteção da construção contra a penetração de água. Desse modo, a impermeabilidade 
dos materiais será, apenas, uma das condições fundamentais a ser satisfeita: a construção será estanque 
quando constituída por materiais impermeáveis e que assim o permaneça, a despeito de pequenas fissuras ou 
restritas modificações estruturais da obra, e contando que tais deformações sejam normais, previsíveis e não 
resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformações. 

Os serviços terão primorosa execução, por empresa especializada que ofereça garantia dos trabalhos a 
realizar, os quais obedecerão, rigorosamente, às normas da ABNT, especialmente a NB-279 e a NBR-9575. O 
CONSTRUTOR deve apresentar à FISCALIZAÇÃO atestado de aplicador fornecido pelos fabricantes do produto 
utilizado, relativo à empresa ou funcionário responsável pela aplicação da impermeabilização. 
 
06.01. Impermeabilização de Calhas, Lajes, Áreas Mo lhadas e Caixas d’Água  

Será utilizada para impermeabilização das lajes de cobertura e calhas (vide projeto de arquitetura) 
manta plástico-asfáltica de 4 mm, impermeável e flexível, produzida industrialmente por processo contínuo. É 
constituída por duas camadas de asfalto polimérico, que formam o berço e o amortecimento em relação ao filme 
central de polietileno, para ser aplicada uma única vez, como monocapa. As emendas deverão ser soldadas a 
quente. 

O processo consiste de regularização com argamassa de cimento e areia (1:3) com inclinação mínima 
de 2% para o sentido de escoamento e ralos de esgotamento, incluindo as bordas laterais da laje até uma altura 
não inferior a 80cm. 

A seguir será aplicada a manta a quente, e testado sua estanqueidade pelo período não inferior a 7 
dias. Conferida a estanqueidade far-se-a a proteção mecânica através de tela e argamassa de cimento e areia 
(1:3). 

Deverá ser executado nas junções laje/parede ou viga, o revestimento vertical em manta, até que se 
encontre um elemento estrutural ou se garanta a altura mínima de 80cm acima do bordo de escoamento das 
águas pluviais ou servidas. Nos ralos de drenagem, deverá ser feito o contorno e fechamento estanque com a 
manta asfáltica. 

 
Impermeabilização de Baldrame 

Nas vigas de fundação em sua face superior e rebordeamento das faces laterais será aplicado um 
impermeabilizante de uso geral, não solúvel em água, composto de emulsão asfáltica e cargas minerais inertes, 
em 4 demãos aplicadas em sentidos contrários, sempre após a secagem da anterior, além de atendidas as 
recomendações do fabricante. 

06.02. Impermeabilização de Bacia de Contenção  
 
Será utilizada para impermeabilização das lajes de piso (vide projeto de arquitetura) manta plástico-

asfáltica de 3 mm, impermeável e flexível, produzida industrialmente por processo contínuo. É constituída por 
duas camadas de asfalto polimérico, que formam o berço e o amortecimento em relação ao filme central de 
polietileno, para ser aplicada uma única vez, como monocapa. As emendas deverão ser soldadas a quente. 

O processo consiste de regularização com argamassa de cimento e areia (1:3) com inclinação mínima 
de 2% para o sentido de escoamento e ralos de esgotamento, incluindo as bordas laterais da laje até uma altura 
não inferior a 80cm. 

A seguir será aplicada a manta a quente, e testado sua estanqueidade pelo período não inferior a 7 
dias. Conferida a estanqueidade far-se-a a proteção mecânica através de tela e argamassa de cimento e areia 
(1:3). 
 
7 – ESTRUTURA 
 
Deverão ser respeitadas as distâncias e alinhamentos do projeto arquitetônico, sendo que qualquer modificação 
que altere o projeto arquitetônico deverá ser autorizada, por escrito, pelo fiscal do contrato. 

Na execução de concreto aparente deverão ser levadas em conta, além dos requisitos normalmente 
exigidos para os elementos de concreto armado, as condições inerentes ao acabamento. Para essa finalidade 
deverão ser observados os seguintes aspectos básicos:  

a) o cimento empregado deverá ser de uma só marca e, preferencialmente, proveniente de uma só 
partida;  



 

b) os agregados deverão ter coloração uniforme, ser de uma única procedência e ser fornecido de uma 
só partida;  

c) as juntas de concretagem deverão coincidir com as juntas dos elementos das fôrmas;  
d) as arestas vivas deverão ser protegidas durante o período das obras por meio de ripas de madeira, 

dispostas em forma de cantoneira;  
e) Será adicionado impermeabilizante à água de amassamento do concreto na proporção de 1:20. 

 
7.01. CONCRETO USINADO BOMBEADO 
Todos os serviços e materiais necessários para a completa execução das peças estruturais deverão estar 
incluídos neste item, ficando a cargo da contratada, todo e qualquer outro serviço, mesmo não especificado nos 
subitens descritos, porém necessários para a conclusão de todos os serviços. 
Durante o lançamento do concreto, da montagem da forma e das armaduras, deverá ser efetuada rigorosa 
fiscalização pelo engenheiro da contratada, responsável pela execução da obra. 
Para execução de serviço de lançamento de concreto nas formas, a fiscalização deverá ser comunicada, para 
proceder à averiguação de todas as medidas, quantidades e posicionamento de todos os elementos a serem 
concretados. 
O concreto a ser usado na obra é o que se encontra indicado no projeto estrutural, citamos o C25, com fck≥25 
MPa Slump entre 5 e 10 cm com aditivo plastificante. Deverá possuir fator água/cimento não superior a 0,43 e 
consumo de cimento superior a 470 kg/m³ de concreto. O cimento empregado no concreto deverá atender a 
NBR-5732 no caso de Portland Comum ou, a NBR-5736 se for Portland Pozolânico. Os agregados graúdos e 
miúdos que fizerem parte do concreto deverão atender a todas as exigências da NBR-7211. Toda água a ser 
empregada no concreto deverá ser isenta de teores prejudiciais proveniente de substâncias estranhas, conforme 
previsto na NBR-6118. 
Para a execução de cada concretagem deverá ser observada a quantidade suficiente de equipamentos 
necessários ao lançamento e adensamento do concreto e, também dimensionada equipe de operários suficiente 
e devidamente orientados para a operação de concretagem. 
Fica proibido a concretagem de elementos estruturais quando a temperatura ambiente estiver fora dos limites 
compreendidos entre 5º e 40ºC. 
O transporte do concreto até o seu local de utilização deverá ser o mais rápido possível, de forma a não provocar 
segregação ou perda de seus componentes. Em nenhum caso será permitida adição de água para compensar o 
pré-endurecimento do concreto antes do lançamento. 
Todo o concreto usado na obra deverá ser usinado e lançado nas formas com uso de vibrador mecânico. A 
contratada deverá apresentar a nota fiscal de cada concretagem, comprovando o fck do concreto utilizado. 
É obrigatório o uso de espaçadores na confecção de toda a estrutura, garantindo os recobrimentos, indicados em 
projeto, das armaduras em relação às faces internas das formas. 
Imediatamente após o endurecimento do concreto deverá ser iniciado providências para reduzir a perda de água. 
 
7.01.01 Recebimento do Concreto 
Todo o concreto recebido na obra, após verificação das notas fiscais, deverá ser submetido a ensaio de 
consistência pelo abatimento do tronco de cone, conforme NBR 7223. Deverá ser realizado um ensaio para cada 
caminhão betoneira e, não deverá ser ultrapassado o limite de + - 90 % do valor aqui mencionado. 
Sempre que o abatimento ultrapassar os limites estabelecidos acima, a betonada será recusada e 
convenientemente descartada. 
O ensaio de abatimento deverá ser realizado com o máximo critério e deverá ser repetido em caso de rejeição no 
primeiro teste. 
 
7.01.02. Controle de Aceitação 
A construtora deverá realizar e apresentar a fiscalização, o controle estatístico do concreto (por amostragem 
parcial), calculando a partir dos resultados dos ensaios acima referidos, o valor estimado da resistência 
característica à compressão (fckest), para idade de 28 dias, de acordo com a NBR12655, para cada lote. 
Será considerado aceito os lotes que apresentarem o fckest igual ou superior ao fck determinado em projeto. 
 
7.02. Forma Plana em Chapa Compensada Resinada, Estru tural, e = 12 mm 
O sistema de fôrmas deve ser executado de modo a ter resistência às ações a que possa ser submetido durante 
o processo da construção, considerando a ação das forças ambientais, cargas da estrutura auxiliar, carga da 
estrutura permanente a serem suportadas pelas formas até que o concreto atinja as características previstas no 
projeto estrutural e efeitos dinâmicos acidentais produzidos pelo lançamento e adensamento do concreto. 
Deverão ser de chapas de madeira compensada com mínimo de 12 mm, de primeira qualidade, não podendo 
apresentar falhas ou irregularidades, reforçadas com elementos de madeira maciça ou elementos 
industrializados (vigas mistas de madeira x metálica), fornecidos por empresas especializadas em formas, na 
forma de aluguel. 
Deverão reproduzir os contornos, alinhamentos e dimensões requeridas no projeto estrutural, garantir a 



 

estanqueidade e impedir fugas de nata de cimento. Tanto as fôrmas como seus escoramentos deverão ter 
suficiente resistência para que as deformações, conseqüentes da ação das cargas atuantes e das variações de 
temperatura e umidade sejam desprezíveis. O reaproveitamento de fôrmas somente será autorizado se for 
comprovado o atendimento às condições originais, com o aval da fiscalização. No caso da recomendação da 
substituição das formas, devido às más condições das mesmas (sem garantias do perfeito acabamento das 
peças concretadas) o ônus deverá ser assumido pela contratada. Os furos, rasgos e aberturas necessários na 
estrutura para passagem de tubulações, serão colocados e tomados em tacos, buchas ou canos, antes da 
concretagem, com diâmetro imediatamente superior ao da tubulação. 
Deverão ser previstas janelas de inspeção nos pés dos pilares, permitindo a limpeza dos mesmos, antes da 
concretagem. Quando do lançamento do concreto, a superfície das formas deverá apresentar-se inteiramente 
limpa, livre de incrustações de argamassas, sobras de material que não sejam especificamente armadura ou 
suporte desta, bem como de todo e qualquer material indesejável que possa contaminar o concreto. As formas 
de madeira deverão ser molhadas, até a saturação, antes do início do lançamento do concreto. 
 
7.03. AÇO ESTRUTURAL 
As barras de armadura, a serem empregadas na obra, serão de aço CA-50 e CA-60 e deverão atender as 
normas NBR-7481 e NBR-6116/2003. O corte e dobramento das barras deverão ser executados 
obrigatoriamente a frio, com equipamento adequado, de acordo com a NBR-6118/2003. O posicionamento das 
armaduras na forma deverá seguir as indicações do projeto e de modo a suportar sem deslocamentos e 
deformações o lançamento e adensamento do concreto. Os cobrimentos mínimos são os determinados em 
projeto, de acordo com a NBR-6118/2003. 
 
8 – ALVENARIA 
  

Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação. As alvenarias recém finalizadas deverão ser 
mantidas ao abrigo das chuvas. Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa serão 
feitas freqüentes molhagens com a finalidade de evitar a brusca evaporação. 

Recomendar-se-á o não assentamento de tijolos encharcados, ou sob a ação direta de chuvas, para 
evitar a reação de eventuais sulfatos dos tijolos com os álcalis do cimento dando lugar a indesejáveis 
eflorescências.  

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a espessura máxima 
de 15mm e serão rebaixadas à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente à parede.  

Não será permitida a colocação de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes. 
Todas as saliências superiores a 40mm serão constituídas com a própria alvenaria.Para perfeita 

aderência nos casos de justaposição de alvenaria de tijolos e superfície de concreto, estas últimas serão 
chapiscadas, nos pilares será usado “esperas” de arame de aço Ø 3,2mm colocadas antes da concretagem. 
O vão entre o final da elevação da parede e a estrutura (viga ou laje) deverá ser preenchido de modo a fixar a 
alvenaria, mediante o preenchimento do vão, de 2,0 a 3,5 cm, com argamassa expansiva. 
 As paredes de vedação, sem função estrutural, sofrerão preenchimento perfeito contra as lajes do teto, através 
de fiada de alvenaria de tijolos maciços, dispostos obliquamente (encunhamento). Este preenchimento só poderá 
ser executado depois de decorridos 8 dias da conclusão de cada trecho de parede. 
 
8.01. Alvenaria em Tijolo Cerâmico Furado, com 10x2 0x20cm e Junta de 12mm 

Serão rejeitados todos os lotes ou peças que apresentarem diferença de dimensionamento, 
deformações, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas. Deverão ser assentados com argamassa de 
cimento, cal e areia, traço 1:2:8, nas juntas horizontais e verticais (alternadas), espessura média de 12mm, 
sempre observando rigorosamente o prumo e esquadro das paredes. 
 
8.03. VERGAS 
Vergas reta moldada no local 
Nos vãos de portas e janelas que não tocam a viga, deverá ser executado verga reta de concreto armado com 
três barras de Ø 8 mm, e largura de acordo com as alvenarias de vedação. A espessura da verga será de 4 cm, 
em vãos de até 3,00m, com trespasse de 30 cm para ambos os lados, incluindo desforma. 
 
8.04 CERCA DE PROTEÇÃO 
Findada a execução do galpão, deverá ser colocada uma cerca com arame e mourões de madeira para a 
proteção da área (conforme indicado em projeto), por se tratar de um espaço que lida com produtos tóxicos. 
 
9. COBERTURA  
9.01 Cobertura em telha cerâmica tipo paulista 
Cobertura em telha cerâmica tipo paulista com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido. Com 
inclinação de 35% e aparelhada em estrutura de madeira. Conforme indicação em projeto. 



 

 
9.2. Cobertura Translúcida em telha de fibra de vid ro 
Na cobertura da bacia de contenção, será utilizada uma telha de fibra de vidro ondulada, transparente, com 6mm 
de espessura, inclinação de 35% e aparelhada em estrutura de madeira. Conforme indicação em projeto. É 
importante que essa cobertura não impeça a passagem de raios UV, pois os mesmo são responsáveis pelo 
tratamento do esgoto especial. 
 
10. PISOS 

Compreende desde a estrutura e os revestimentos. 
 

10.03.Contra-piso 
O contra-piso será constituído por argamassa de cimento e areia média úmida, no traço volumétrico de 

1:4. A espessura média do contra-piso será de 2,5 cm. 
O contra-piso será executado com antecedência mínima de 7 (sete) dias em relação ao assentamento 

da cerâmica, com vistas a diminuir o efeito da retração da argamassa sobre a pavimentação de que se trata. 
A superfície da camada imediatamente anterior ao contra-piso deverá estar isenta de tudo que possa 

prejudicar a aderência entre ambas. 
Com finalidade de garantir a aderência do contra-piso à camada imediatamente inferior, esta última será 

umedecida e polvilhada com cimento portland (formando pasta), lançando-se, em seguida, a argamassa que 
constitui o primeiro. 
 
10.04. Piso em cerâmica esmaltada 45x45, antiderrapa nte 

Os pisos das áreas molhadas e demais indicados em projeto deverão ser revestidos de azulejo de 1ª 
qualidade, 45x45cm, cor clara, com característica anti-derrapante e de pouca absorção. 

O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante uso interno tipo ACI, 
dispensando a operação de molhar as superfícies do emboço e dos azulejos. 

As juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de 2 mm. 
Quando necessário, os cortes ou furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamento próprio 

para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 
Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-á a operação do rejuntamento com cimento branco. 
 
10.05. Piso Industrial – Korodur, com rodapé abaulad o. 
Conforme indicação em projeto, aplicação de piso industrial de alta resistência, espessura de 8mm, incluindo 
juntas de dilatação e polimento mecanizado, com rodapé abaulado de 10cm para a contenção em caso de 
vazamento de produtos tóxicos. 
 
10.06. Piso Cimentado 

Nos locais indicado em projeto será executada argamassa fundida “in loco”, traço 1:3, constituído de 
cimento portland, areia média peneirada (isenta de matéria orgânica) e água natural ou tratada, não contaminada 
por resíduos orgânicos ou industriais. 

Deverá ser aplicado sobre laje ou lastro de concreto, e terá espessura mínima de 20mm. 
Os materiais devem ser misturados em local apropriado, onde não haja a possibilidade de agregação de 

matéria orgânica, até a perfeita homogeinização da argamassa. 
Deverão ser previstas juntas de dilatação em PVC, na cor preta, com espessura de 3mm, formando 

quadros de aproximadamente 80x80cm. 
O concreto de base deve apresentar superfície nivelada e estar perfeitamente limpo. 
Após a cura do cimento, deverá ser aplicada Resina Acrílica Impermeabilizante de 1ª qualidade, de 

forma a deixar a superfície repelente à água e umidade, impedindo a formação de limo, escurecimento de 
rejuntes ou qualquer ação de intempéries. 

Para aplicação da resina, devem ser observadas as recomendações do fabricante. 
 
10.07. Soleira em Ardósia 

Onde houver diferença de nível ou mudança de revestimento de piso será assentada soleira de Ardósia 
de 15 cm de largura, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:4. 
 
 
11. ESQUADRIAS  

Todos os serviços de serralheria e marcenaria deverão ser executados seguindo a melhor técnica para 
trabalhos deste gênero e obedecer rigorosamente às indicações constantes nos detalhes e nas especificações 
que acompanham o projeto. Todas as medidas deverão ser aferidas e confirmadas no local, antes da produção 
da esquadria. 

No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações deverão ser considerados os parâmetros 



 

estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade a água e ar, resistência a cargas de vento e funcionamento 
das esquadrias. 

Deverá estar subscrito no contrato das esquadrias o período de garantia dos materiais e instalação, por 
um período de no mínimo 05 anos, exceto quanto a problemas por manuseio inadequado da esquadria. 

A instalação deverá seguir as seguintes normas: 
 

• OS CONTRAMARCOS definirão todos os níveis de revestimento da obra interna e externamente. Após 
a definição do modelo e sua locação (no centro ou faceando internamente o peitoril), dá-se início sua 
instalação devidamente prumados e nivelados com pré-fixação. Utiliza-se o prumo pelo lado externo da 
fachada obtendo-se o alinhamento vertical de locação dos contramarcos. As medidas dos vãos para 
fabricação dos contramarcos e posteriormente das esquadrias, serão de total responsabilidade do 
FABRICANTE. A fabricação dos contramarcos só poderá ser iniciada após análise e aprovação pela 
CONSTRUTORA do projeto de execução das esquadrias. O chumbamento final com argamassa 
apropriada e de alta aderência ficará a cargo do CONSTRUTOR, sob supervisão do FABRICANTE, de 
maneira que o perfil não fique oco, bem como a regularização interna do vão. Os contramarcos deverão 
ser totalmente limpos de massa de cimento e poeira antes da instalação da esquadria. Os cantos do 
perfil horizontal inferior dos contramarcos deverão ser vedados com massa de vedação. No caso da 
impossibilidade de uso do contramarco, a esquadria deverá receber um sistema de cantoneiras que 
permita vedação interna e externa. Em função da importância do contramarco, não será admitido que 
este seja negociado e instalado por uma empresa que não vá fornecer as esquadrias da obra, para 
evitar a isenção das devidas responsabilidades deste item. 

• AS ESQUADRIAS deverão ter arremates prevendo sua colocação na face interna do vão, quando não 
definido em contrário no projeto de arquitetura ou na especificação. A inspeção da fabricação e 
instalação das esquadrias, bem como a aprovação dos desenhos pela CONSTRUTORA não exime a 
responsabilidade total do FABRICANTE quanto à qualidade dos materiais e serviços, resistência, 
vedação e perfeito funcionamento das mesmas. As esquadrias só devem ser instaladas quando a obra 
oferecer as condições ideais para a sua colocação evitando danos às mesmas e à sua 
anodização/pintura. Caso a CONSTRUTORA solicite a instalação das esquadrias em condições que 
não sejam ideais, o FABRICANTE deverá solicitar por escrito esta autorização, ficando por conta da 
CONSTRUTORA a proteção das esquadrias com o material adequado a evitar danos provenientes de 
cal, cimento, ácido, etc. 

• A REVISÃO deverá ser feita após a instalação das esquadrias e dos vidros, pelo FABRICANTE das 
mesmas, em todos os vãos para ajuste específico em cada situação no que for necessário. As 
inspeções dos serviços de instalação serão executadas de preferência ao se iniciar a colocação de 
cada tipo e durante os seus andamentos, devendo a obra através do seu engenheiro solicitar por escrito 
vistoria com antecedência de 72hs. Somente após esta revisão, a CONSTRUTORA poderá aceitar 
como concluída esta fase da obra. A partir de então a responsabilidade pela conservação das 
esquadrias, em pleno funcionamento, ficará sob responsabilidade da CONSTRUTORA. 

• A VEDAÇÃO FINAL deverá ser executada com silicone neutro na cor mais indicada para a obra. Esta 
vedação deverá ser feita pelo FABRICANTE. 

• RETOQUE nos perfis anodizados, se necessário, poderão ser feitos com spray da própria cor. 
• Deverá ser prevista pela CONSTRUTORA uma sala específica para armazenamento das esquadrias na 

obra até sua instalação no vão. 
• As esquadrias deverão ser enviadas para obra protegida com plástico bolha ou papel crepe em toda a 

superfície exposta, para evitar danos ao alumínio. 
 
11.1. Esquadrias de Madeira 

As portas internas serão de madeira lisa, de 1ª qualidade, com espessura 35 mm, com marcos e 
guarnições de madeira de lei fixadas com espuma de poliuretano. Para perfeita aderência do poliuretano na 
alvenaria de tijolos furados, a mesma deverá ter seus furos preenchidos com argamassa nas faces onde o 
poliuretano for aplicado. 

Todo o material utilizado deverá ser de primeira qualidade. As peças que apresentarem defeitos, como 
empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira; serão recusadas. As portas 
deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários. As portas de madeira deverão ser fornecidas 
completas com ferragens e conforme detalhe apresentado em projeto: 

20 Fechaduras cilindro de latão, acabamento cromado preto  
21 Em cada folha de porta haverá três dobradiças cromadas tamanho de 3” x 2,5”, com acabamento 

cromado  
Todo e qualquer elemento que componha a esquadria que não estiver em condições de uso deverá ser 

substituído. 
O dimensionamento de cada porta encontra-se no projeto arquitetônico, devendo as medidas ser 

confirmadas no local da obra.  



 

As portas destinadas ao uso de pessoas com necessidades especiais terão placas indicativa conforme 
NBR 9050/2004. Nessas portas haverá dois puxadores horizontais em aço inoxidável escovado, com 40cm de 
comprimento e DN 4cm e chapa metálica (inox escovado) resistente a impactos com 40cm de altura por toda a 
largura da porta em ambas as faces, dimensionado conforme o subitem 6.9.2.4 da NBR 9050/2004. 
 
11.01.01. Porta Internas Semi-Ocas, 0,80 x 2,10m (P2,  P3 E P4) 
1.             Porta interna, semi-oca em compensado revestido com laminado melamínico, na cor branca, 
com dimensões de 0,80 x 2,10m. Deverão ser instaladas nos locais indicados no projeto arquitetônico sendo 
que: 
2. a) P3 – tem barra de apoio P.N.E. de 0,40cm em ambos os lados;  
3. b) P4 – Tem visor, com vidro comum de 4mm de espessura, conforme detalhado em corte CC’. 
 
11.02. Esquadrias Metálicas 
            As esquadrias externas serão em alumínio anodizado seguindo o padrão dos edifícios do Campus. Terão 
acabamento com pintura eletrostática bronze, e serão conforme detalhamento de projeto. As peças não podem 
possuir quaisquer defeitos que gerem problemas técnicos, estéticos e de manutenção. Todas as esquadrias 
devem permitir vedação perfeita. 

Todos os perfis a serem utilizados na esquadria deverão ser na liga ASTM 6063-T5, com espessura 
mínima de 1,2mm. Modulação conforme detalhamento no projeto arquitetônico, com análise técnica e adequação 
pelo fornecedor do produto. No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações deverão ser 
considerados os parâmetros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade à água e ar, resistência às cargas 
de vento e funcionamento das esquadrias. A esquadria somente poderá ser instalada no vão após a conclusão 
de todos os revestimentos externos, inclusive a lavagem final das fachadas com os materiais que possam ser 
agressivos (ácido, tintas,...). As dobradiças deverão ser em alumínio, em liga específica para o uso e na cor igual 
a da esquadria. 

Todas as gaxetas (borrachas) serão em EPDM e terão dureza de 60 a 70 Shore A. Deverão obedecer 
às normas ABNT, e apresentar a pressão adequada para garantir a estanqueidade do conjunto e ter cantos 
perfeitamente ajustados. As gaxetas deverão atender aos parâmetros estabelecidos pela norma NBR 13756. 

As escovas de vedação são com fios multifilados de polipropileno, dimensionados de acordo com a 
necessidade do perfil com densidade 4 e de forma a apresentar uma compressão mínima de 30% nas folhas 
maxim-ar e batentes. 

Os parafusos de montagem e fixação das esquadrias deverão ser em aço inox austenítico AISI 304. 
Somente será aceito o uso de parafuso galvanizado na fixação do contra marco no vão. 
A fixação através de rebites pop de alumínio não será admitida nos pontos que sofrem esforços de cisalhamento 
ou que fiquem visíveis. 

As roldanas deverão ser em alumínio e nylon, possuir regulagem e rolamento. A especificação do 
modelo adequado será dimensionada de acordo com a linha especificada e a carga necessária para o módulo. O 
nylon destas são autolubrificantes, razão porque dispensam qualquer tipo de graxa ou óleo. 

Será utilizado silicone, compatível com o acabamento, na vedação de todas as juntas, meia esquadria 
das folhas, quadros e marcos e quaisquer outras partes das esquadrias sujeitas a infiltrações. A aplicação do 
silicone deverá ser efetuada em superfícies totalmente limpas e secas, devendo ser usado o produto MEK (metil 
etil Ketone) para limpeza dos locais de aplicação. 
Todos os acessórios deverão ser de 1ª linha. 

Não será aceito a utilização de metais pesados (ferro, chumbo e etc...) nas esquadrias de alumínio a 
não ser quando claramente determinado e garantido pelo FABRICANTE. 

Haverá o maior cuidado no transporte e montagem das serralherias, no sentido de serem evitados 
quaisquer ferimentos nas superfícies anodizadas. 

As esquadrias obedecerão, ainda, ao seguinte: 
• Folhas dotadas de escovas de “Nylon”, tipo “Weather Striping”, em todo o requadro, para vedações. 
• Os perfis das folhas serão unidos por cantilhões de alumínio extrudado e aparafusado. 
• No quadro do chassi, tal união será feita por meio de parafusos, em ranhuras no próprio material. 
• Dobradiças de liga de alumínio especial.  
• As folhas serão equipadas com guias de alumínio extrudado, onde correrão patins de “Nylon” e serão 

dotadas de sistema que regule a pressão dessas folhas contra as guias. 
• Os rebites das articulações serão de aço inoxidável. 
Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra, acessórios e/ou complementos 

necessários à completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, 
porém necessários à entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.  
 
11.02.01. J1 – Janela de Alumínio de correr, série 25. - veneziana e vidro. 

As janelas de alumínio anodizado bronze, com folhas de cuja localização se encontra no projeto 
arquitetônico, serão instaladas conforme detalhes apresentados (Dimensões no mapa de esquadrias). 



 

 
11.02.02. J2 e J3 – Janela de Alumínio de Maximar, série 25. 

As janelas de alumínio anodizado bronze, cuja localização se encontra no projeto arquitetônico, serão 
instaladas conforme detalhes apresentados (Dimensões no mapa de esquadrias). 
 
11.02.03. J4 – Janela de Alumínio Basculante, série  25. 

As janelas de alumínio anodizado bronze, cuja localização se encontra no projeto arquitetônico, serão 
instaladas conforme detalhes apresentados (Dimensões no mapa de esquadrias). 

 
11.02.04. J5 – Janela de vidro temperado, de correr , com trilhos. 

A janela em vidro temperado, cuja localização se encontra no projeto arquitetônico, serão instaladas 
conforme detalhes apresentados. (Dimensões no mapa de esquadrias). 
 
11.02.05. P1 e P7 - Porta de Ferro, de correr, tipo chapa lisa. 
4. As portas de ferro, cuja localização se encontra no projeto arquitetônico, serão instaladas conforme 
detalhes apresentados. 
 
11.02.06. P5 e P6 -  Porta de Alumínio, Veneziana. 1, 20x2,10, duas folhas. 
5. As portas de alumínio anodizado bronze, cuja localização se encontra no projeto arquitetônico, serão 
instaladas conforme detalhes apresentados, sendo que: 

a) P5 – É uma porta de saída de emergência, com duas folhas e barra antipânico. 
b) P6 – É uma porta apenas de saída e não possui fechadura, maçaneta ou meios de ser aberta por fora 

do galpão. 
 
11.03 VIDROS 
Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a NBR-7199 (NB-226), com os 
desenhos de detalhes e com o adiante estabelecido. A manipulação, armazenamento, cálculo de espessuras e 
assentamento das chapas de vidro obedecerão às recomendações da norma acima citada. 
Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, sempre que possível, 
evitar o corte no local da construção. 
As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades, sendo 
terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas. 
Após o envidraçamento dever-se-á evitar a aplicação na chapa de vidro, para assinalar a sua presença, de 
pintura com materiais higroscópicos, como por exemplo, a cal, alvaiade (que provocam ataques à sua 
superfície), ou marcação com outros processos que redundem em danos à superfície da chapa. Para uma 
melhor identificação da presença da chapa de vidro, recomendar-se-á a manutenção dos adesivos que 
acompanham o material desde a fábrica ao canteiro da obra, até a entrega final dos trabalhos. 
Todos os cortes e perfurações da chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica, 
antes da operação de têmpera. 
Em consequência do que se procede, serão cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas 
eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor. 
Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a aplicação 
prevista. 
As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura das chapas e máximo igual a 1/3 da largura. 
A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá ser inferior ao triplo da 
espessura da chapa. 
No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre elementos metálicos e o 
vidro, intercalando-se, onde necessário, cartão apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento. 
Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes de temperaturas 
entre os centros e as bordas das chapas, adotar-se-ão gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena. 
As chapas não deverão ficar em contato direto com nenhum elemento da sustentação, sendo, para tal fim, 
colocadas gaxetas de neoprene, na hipótese de assentamento em caixilhos. 
Toda a serralheria será inoxidável ou cuidadosamente protegida contra a oxidação, a fim de evitar pontos de 
ferrugem que provocariam a quebra do vidro. 
As placas não deverão repousar sobre toda a extensão de sua borda, mas somente sobre 2 calços, os quais 
deverão distar das extremidades, de 1/3 do vão. 
Assegurar-se-á folgas da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria. 
Os calços laterais serão obrigatórios quando o material utilizado na calafetagem não se tornar suficientemente 
rígido para equilibrar as pressões transmitidas pela chapa de vidro normalmente a seu plano; estes calços serão 
dispostos aos pares de um lado e de outro da chapa. 
O envidraçamento com gaxetas, conforme o perfil poderá dispensar a utilização de calços. 
 



 

11.03.01. Vidro cristal comum liso 
Nas janelas deverão ser instalados vidro liso comum com 4 mm de espessura. 
 
11.03.02. Vidro temperado 
Na janela de correr dentro da sala de preparo, deverá ser instalado vidro temperado incolor de 6mm de 
espessura. 
 
12. REVESTIMENTOS 
12.01.01. CHAPISCO 
As alvenarias deverão ser chapiscadas internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, 
e=5 mm. Incluindo as paredes já existentes, que terão o chapisco removido e refeito. 
Preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante.   
 
12.01.02. EMBOÇO 
Em todas as paredes novas internas, deverá ser aplicado emboço com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm; emboço paulista. 
Este revestimento só iniciará depois de embutidas todas as canalizações. Deverá estar limpo, sem poeira, antes 
de receber o reboco ou outro revestimento, devendo as impurezas visíveis ser removidas. 
Incluindo as paredes já existentes, que terão o emboço removido e refeito. 
 
12.01.03. Azulejo 1ª, 30x60, branco retificado. 

As paredes das áreas molhadas deverão ser revestidas de azulejo de 1ª qualidade, 30x60cm, cor 
branca, retificado. 

O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante uso interno tipo ACI, 
dispensando a operação de molhar as superfícies do emboço e dos azulejos. 

As juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de 2 mm, com 
rejuntamento em cimento branco. 

Quando necessário, os cortes ou furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamento próprio 
para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 
Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-á a operação do rejuntamento, com rejunte flexível, na cor 
branca. 
 
13. PINTURA 
13.01.02. Pintura com Tinta Látex Acrílica 
 

As lajes de teto e as paredes internas, conforme indicado em projeto, serão pintadas com tinta látex 
acrílica nas cores indicadas pela fiscalização, devendo ser empregado material de primeira linha submetido à 
Fiscalização para aceite, antes de sua aplicação. 

Anteriormente a execução de qualquer serviço de pintura, deverá ser verificada se a superfície 
encontra-se limpa, sem marcas ou imperfeições. As partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas com a 
utilização de lixas ou escovas. Com a utilização de solução de água e detergente serão retiradas as manchas de 
gordura e graxa e as partes mofadas eliminadas com água sanitária. As falhas no reboco deverão ser corrigidas 
com a utilização de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 ou de cimento e areia no 
traço 1:6. Quando necessário, proteger com papel, fita celulose ou materiais equivalentes, as superfícies não 
destinadas à pintura. 

Para nivelamento da superfície e correção de imperfeições será utilizada massa corrida à base de PVA 
ou acrílica, lixadas posteriormente com lixa de granulação adequada para este fim.  

Previamente à pintura com tinta látex PVA, acrílica ou esmalte, será aplicado uma demão de líquido 
selador. 

Deverão ser observadas todas as especificações dos fabricantes quanto ao uso e aplicação dos 
produtos utilizados e serão dadas quantas demãos forem necessárias para o perfeito cobrimento das superfícies. 
 
13.01.03. Pintura com Tinta Epóxi 

As paredes internas, conforme indicado em projeto, serão pintadas com tinta epóxi, nas cores indicadas 
pela fiscalização, devendo ser empregado material de primeira linha submetido à Fiscalização para aceite, antes 
de sua aplicação. 

Anteriormente a execução de qualquer serviço de pintura, deverá ser verificada se a superfície 
encontra-se limpa, sem marcas ou imperfeições. As partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas com a 
utilização de lixas ou escovas. Com a utilização de solução de água e detergente serão retiradas as manchas de 
gordura e graxa e as partes mofadas eliminadas com água sanitária. As falhas no reboco deverão ser corrigidas 
com a utilização de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 ou de cimento e areia no 
traço 1:6. Quando necessário, proteger com papel, fita celulose ou materiais equivalentes, as superfícies não 



 

destinadas à pintura. 
Para nivelamento da superfície e correção de imperfeições será utilizada massa corrida à base de PVA 

ou acrílica, lixadas posteriormente com lixa de granulação adequada para este fim.  
Previamente à pintura com tinta Epóxi, será aplicado uma demão de líquido selador. 
Deverão ser observadas todas as especificações dos fabricantes quanto ao uso e aplicação dos 

produtos utilizados e serão dadas quantas demãos forem necessárias para o perfeito cobrimento das superfícies. 
15 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA e SPDA 
15.1. Considerações Gerais 
Esta Especificação Técnica tem por objetivo definir, em conjunto com as respectivas pranchas de projeto e 
planilha de quantidades e custos, o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços nas áreas de 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, para a obra em questão. 
Os projetos e especificações foram desenvolvidos com base nas vistorias locais, ante-projetos de arquitetura, 
demais projetos que complementam o escopo de serviços e instruções, fornecidas pelO IF. 
Este Caderno de Encargos , memorial e as respectivas pranchas de projeto são mutuamente complementares, 
devendo todos serem considerados na execução dos serviços. 
Com respeito a licenças e franquias, será obedecido o disposto Instruções de Concorrência, com especial 
atenção para as exigências do CREA. 
O CONSTRUTOR deverá fornecer os materiais especificados e complementares a execução dos serviços 
descritos a seguir e indicados nas pranchas do projeto. 
Quaisquer materiais e serviços eventualmente não relacionados neste Caderno de Encargos, na Planilha de 
Materiais e Custos e/ou nas pranchas de projeto, os quais sejam efetivamente necessários à perfeita execução 
dos serviços e conseqüente perfeita funcionabilidade e segurança das instalações ora projetadas deverão ser 
considerados pelo CONSTRUTOR, explicitamente quando da elaboração da PROPOSTA de serviços. 
Os serviços em instalações elétricas, telecomunicações, cabeamento estruturado, deverão obedecer 
rigorosamente o prescrito em pranchas do projeto, nas presentes especificações, normas da ABNT e das 
concessionárias de energia elétrica e telefonia locais. 
O CONSTRUTOR deverá interagir com os demais contratados e a Fiscalização da Obra de forma a definir 
compatibilizações, adequações e serviços efetivos.  
A listagem de materiais define o tipo e especificação de todos os materiais a serem utilizados, podendo utilizar-
se equivalentes, desde que apresentem características de similaridade e conforme o “Critério de Analogia”. A 
decisão sobre aplicação de materiais similares aos especificados é prerrogativa exclusiva da fiscalização do 
CNPMS. 
Quaisquer modificações nos projetos, em função de soluções alternativas sugeridas pelo CONSTRUTOR, 
deverão ser submetidas previamente à Fiscalização para exame e aprovação. 
A adoção de soluções alternativas àquelas definidas em projetos e especificações da Infraestrutura para 
Produção de Duplo-Haplóides, a menos de eventuais casos de impossibilidades de execução, não poderão ser 
motivo de dilações no prazo global da obra. 
Quaisquer modificações nos projetos, em função de soluções alternativas sugeridas pelo CONSTRUTOR, 
deverão ser submetidas previamente à Fiscalização para exame e aprovação. 
A adoção de soluções alternativas àquelas definidas em projetos e especificações do CNPMS, a menos de 
eventuais casos de impossibilidades de execução, não poderão ser motivo de dilações no prazo global da obra. 
Todos os materiais a serem empregados nas obras serão novos, comprovadamentede de primeira qualidade e 
satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas especificações. 
O Construtor deverá dar garantia dos equipamentos novos a serem adquiridos. 
Caso necessário, serão encargos do CONSTRUTOR todas as providências necessárias à efetivação das 
ligações definitivas das instalações da dependência do CNPMS à rede de energia elétrica e de telecomunicações 
das concessionárias. Estão aqui incluídos os pagamentos de taxas e emolumentos eventualmente necessários. 
Os serviços serão considerados concluídos quando as referidas ligações permitirem à dependência objeto da 
obra condições normais de operação.  
Após a completa execução da obra, caberá ao CONSTRUTOR a apresentação dos projetos “As Built”, em cópia 
plotada e em CD, em arquivos AutoCAD, versão R2000 ou compatível. 
Todos os operários do CONSTRUTOR deverão portar permanentemente EPIs, crachás e jalecos de 
Identificação da Empresa, sem os quais serão impedidos de acessar à Dependência pela Vigilância. 
Os serviços de instalações deverão ser executados por firmas especializadas e com experiência comprovada, 
com anuência da fiscalização do CNPMS. 
A mão-de-obra deverá ser tecnicamente capaz, atender as especificações da NR10 e estar sob a supervisão e 
responsabilidade de profissionais devidamente habilitados pelo CREA. 
O CONSTRUTOR executará os trabalhos complementares ou correlatos às instalações, tais como: rasgos e 
recomposições em alvenarias, forros falsos, pisos, plataformas, etc. bem como os arremates decorrentes, 
mantendo-se o padrão de acabamento definido pelo projeto de arquitetura. 
Toda a instalação elétrica (comum e confiável) deverá ser CERTIFICADA através de emissão de Relatórios com 
resultados de medições da isolação por circuitos (FF, FN, FT e NT).  



 

Parâmetro mínimo de 1,20Mohms a 500 VCC aplicados por tempo mínimo de 1(um) (minuto) 
O Construtor fornecerá ao CNPMS, catálogos e garantias de todos os equipamentos utilizados tais como: 
quadros, chaves, racks, luminárias, reatores, no-breaks, câmaras, etc., bem como dos serviços executados, com 
período de pelo menos 12 (doze) meses contados a partir da emissão do recebimento da obra. 
É OBRIGATÓRIO o preenchimento da Planilha de quantitativos e custos anexa ao Edital. O CNPMS não se 
responsabiliza pelos valores e quantidades. A planilha é orientativa, devendo os Proponentes confirmarem as 
quantidades em desenhos de projetos e em vistoria ao local dos serviços. 
 
15.1.1. Normas 
Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de complementação: 
ABNT-NBR5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
ABNT-NBR5419/2005 Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas; 
Resolução nº 456/2000 – ANEEL – Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. 
NR-10  Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
NBR 5356 Transformador de Potência. 
NBR 5434 Redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica. 
NBR 15465 Eletroduto de PVC Rígido. 
NBR 6855 Transformador de potencial indutivo. 
NBR 6856 Transformador de corrente. 
NBR 7286 Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões 
de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho 
NBR 7287 Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno 
reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV. 
NBR 8669 Dispositivos Fusíveis Limitadores de Corrente. 
NBR 10295 Transformadores de potência secos. 
NBR 11301 Cálculo da capacidade de condução de corrente de condutores isolados em regime 
permanente (fator de carga 100%). 
NBR 13231 Proteção contra incêndio em subestações elétricas de geração, transmissão e distribuição. 
NBR 14039 Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 
NBR IEC 60947-2 Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores. 
NBR IEC 62271-100 Equipamentos de alta-tensão - Parte 100: Disjuntores de alta tensão de corrente 
alternada 
NBR IEC 62271-102 Equipamentos de alta-tensão - Parte 102: Seccionadores e chaves de aterramento. 
NBR NM 60898 Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 
60898:1995, MOD). 
IEC 265-1 High-voltage switches – Part 1: Switches for rated voltages above 1 Kv and ess than 52 kV. 
IEC 60282-1  High-voltage fuses – Part 1: Current-limiting fuses 
IEC 61936-1  Power Installations Exceeding 1 kV A.C. – Part 1 – Common Rules  
ITA – 001 Cálculo de Demanda para Medição de Cliente em Baixa Tensão - AMPLA 
 
15.2. Descrição Geral da Obra de Instalações Elétricas 
Trata-se de implantação do prédio do CNPMS, com fornecimento e instalação de tubulações, caixas, luminárias, 
tomadas, cabeamento, para atendimento com energia, dados e voz, sistemas de comunicações em todos os 
pontos indicados em projeto e conforme o adiante especificado. 
O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), será do tipo estrutural e o aterramento será 
equalizado em Barra de Equipotencialização (BEP) para que se dê início ao Sistema TNS, além da instalação 
dos conjuntos de Dispositivos de Protetores de Surtos (DPS). 
Fornecimento e instalação da infra-estrutura elétrica e lógica para Rack’s de equipamentos ativos para 
telecomunicações, CFTV e sonorização e para rede horizontal e de servidores, conforme projeto. 
O transformador, as proteções, os equipamentos de medição da SEMTS, chaves seccionadoras, pedestal e 
demais materiais e equipamentos necessários, serão fornecidos e instalados pelo construtor. A leitora da 
medição ficará localizada conforme projeto. O cabo de média tensão será lançado e instalado pela AMPLA 
desde a derivação na rua até a mufla na entrada da nova localização da subestação (Serão 4 cabos 35 mm² 
EPR ou XLPE 15KV, sendo um reserva). Após a conclusão do ramal de ligação e entrada subterrâneos e a 
instalação e testes da subestação e equipamentos conforme projeto, a Construtora acionará a CNPMS para 
providenciar a instalação dos materiais e equipamentos a seu cargo. 
O Construtor fornecerá e instalará todos os quadros:  
Os Quadros serão novos, montados em fábrica, conforme projeto e diagramas. 
A emenda dos cabos deverá ser feita com condutores de pressão apropriados e isolados com fita de auto-fusão 
e fita isolante. 
Alimentação, distribuição e energização conforme projeto. 
Enfiação dos circuitos após limpeza da área de eletrodutos. 



 

Por tratar-se de construção para implantação, será obrigatório uma visita prévia da proponente ao local, a fim de 
que a mesma tome conhecimento das características das instalações existentes, bem como das facilidades e 
restrições, no que se refere à execução da obra. 
O layout de equipamentos apresentado no projeto tem caráter orientativo e deverá ser confirmado junto à 
FISCALIZAÇÃO, antes da execução das instalações. 
Os trabalhos deverão ser executados de forma a minimizar o desconforto provocado pelas obras, incluindo a 
limpeza diária das adjacências e remoção periódica de entulho, a cargo da CONTRATADA. 
Para locação de pontos, observar as plantas de arquitetura. 
 
 
16 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 
O projeto básico de SPDA será baseado na NBR 5419-2005. Este prevê todas as descidas preconizadas na 
norma bem como sua interligação visando a equipotencialização exigida pela NBR 5410-2004. Foi utilizado o 
conceito de SPDA ESTRUTURAL. 
Toda a instalação possuirá um sistema de aterramento único, interligado, visando esta medida a 
equipotencialização de toda a parte elétrica da instalação. 
A instalação de Sistema de Proteção utilizando a ferragem do concreto armado com a colocação de uma 
ferragem especial dedicada para o sistema de proteção (re-bars de reinforcing bars). 
A rede dedicada “Re-Bar” garantirá a Continuidade Elétrica da Ferragem Estrutural. 
Para garantir a continuidade elétrica de pilares, vigas e lajes (conf. item 5.1.2.5.4 da NBR-5419/2005), deverá ser 
feita a amarração intencional destas ferragens e como não é o procedimento padrão nas edificações de concreto 
armado, o método mais seguro é a introdução de barras específicas para esta finalidade: Re-Bars.  
As Re-Bars são de fácil identificação junto às demais ferragens, pois são galvanizadas a fogo, garantindo 
durabilidade e qualidade, podendo ser deslocadas como "inserts" em pontos estratégicos da estrutura. Assim, 
servem tanto como pontos de equalização de potenciais, como terminais aéreos do sub-sistema de captação. A 
instalação de Re-Bars nas fundações apresenta um resultado excelente no sitema de aterramento, sendo 
usadas desde os pontos mais profundos de estacas ou tubulões, passando por blocos e vigas baldrames, e 
seguindo pelos pilares até a última laje. 
Re-Bars com diâmetro nominal de 3/8’’ e 3,40 m de comprimento, ou com 4 m de comprimento, de acordo com o 
fabricante.  
A continuidade elétrica (emenda) das Re-Bars é feita por transpasse de 20 cm, onde são usados 3 clips 
galvanizados por conexão, diâmetro Ø3/8". 
Constituem partes do sistema padrão: 
 
a) Subsistema de Aterramento  
Uma estaca (profundidade média de 10m) para cada pilar da torre-tipo, que deverá ter uma Re-Bar amarrada às 
demais ferragens, desde o ponto mais profundo até os blocos dos pilares. 
Quando as fundações tiverem profundidade média inferior a 6 metros, as Re-Bars também deverão ser 
instaladas nas vigas baldrames, horizontalmente, de modo a interligar todos os pilares da torre-tipo. A 
interligação de uma Re-Bar vertical com outra horizontal se dá de acordo com os detalhes de projeto. 
NOTA: A execução do anel de aterramento horizontal atende às normas NBR 5419/05 e NBR 5410/04. 
 
b) Subsistema de Descidas  
Deverão ser instaladas Re-Bars em todos os pilares do corpo do prédio. A interligação das Re-Bars com as 
ferragens adjacentes de vigas ou lajes é obrigatória e deverá ser feita com peças em "L" de Ø3/8", medidas 
20x20 cm, amarradas firmemente com arame recozido ou clips. 
As demais barras estruturais, verticais e horizontais deverão ser ligadas entre si, uma sim, outra não, 
alternadamente, conforme detalhes. 
As descidas deverão ser interligadas a cada 20 m ,a partir do solo, formando malhas de fachada  com a 
utilização de perfis de alumínio entre placas de revestimento. 
 
c) Subsistema de Captação 
Ao ultrapassar a última laje, as Re-Bars podem tomar 2 destinos: permanecer na posição vertical tornando-se 
terminais aéreos (detalhe – captação por cima), ou serem encaminhadas para a posição horizontal externa à 
edificação, em terraços e coberturas com acesso de pessoas (detalhe - captação por fora). O projeto do SPDA 
detalha o sub-sistema de captação, assim como a proteção e o aterramento de massas metálicas expostas 
(escadas, antenas, guarda-corpos, etc.).  
 
d) Subsistema de Equalização de Potenciais 
Barras de equalização instalada em todos os andares e ligadas à ferragem do pilar mais próximo. Nesta barra 
serão ligadas todas as carcaças das máquinas, as tubulações metálicas ,os terras dos dispositivos de proteção 



 

,as partes metálicas sem energia elétrica  dos quadros elétricos  todos os terras dos sistemas do prédio.  
 
e) Recomendações Importantes  
As Re-Bars deverão ser instaladas nas faces mais externas dos pilares ou vigas, porém dentro do concreto, sem 
invadir o cobrimento. A continuidade elétrica das Re-Bars deverá ser garantida desde as fundações até o topo da 
edificação. No caso de dúvidas ou necessidade de alterações, o projetista deverá ser imediatamente consultado. 
É recomendada atenção especial para o encaminhamento das barras após a concretagem da última laje. É 
imprescindível a conferência das conexões antes das concretagens . Ao final da implantação, recomendamos a 
execução de testes de continuidade elétrica do sistema, de acordo com o Anexo "E", da NBR-5419/2005. Os 
testes deverão ser acompanhados de Certificado de Conformidade e ART junto ao CREA. 
 
16.1. Iluminação 
NORMATIVOS:  
NBR 5413 – Iluminância de Interiores 
NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
NBR 5461 – Iluminação 
PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
ANEEL – Resolução 456, de 29 de novembro de 2000 
 
O projeto básico luminotécnico foi desenvolvido objetivando dotar o futuro prédio do CNPMS com instalações e 
equipamentos que gerem eficiência energética na Iluminação. Além disso, procuramos distribuir as luminárias de 
maneira que eventuais mudanças de divisórias não acarretem alteração na localização das luminárias. 
16.2. Trata-se de um projeto inovador pois utilizaremos Luminárias com LED pelos motivos adiante expostos. 
 
16.3.  Apesar dessa distribuição de luminárias de maneira a minimizar os problemas de mudanças de layout, 
em cada ambiente o cálculo e a distribuição foram feitas com luminárias e lâmpadas de alta eficiência de modo 
que tenha nível de iluminamento sempre superior aos níveis mínimos exigidos na norma NBR 5413, ABR/1992, 
com a reimpressão da NB 57/1991, TABELA 1 - ILUMINÂNCIA, a saber: 
- Nos ambientes de laboratórios, antessala, etc. 
 
CLASSE        B MIN MEDIA MAX  

ILUMINAÇÃO GERAL 
PARA AREAS DE 
TRABALHO 

500 LUX 750 LUX 1000 LUX TAREFAS COM 
REQUISITOS VISUAIS 
NORMAIS, 
ILUMINAÇÃO GERAL 
PARA AREAS DE 
TRABALHO 
LABORATÓRIOS 

- Nos ambientes, corredores, banheiros, etc. foram considerados os seguintes níveis: 
 
CLASSE A MIN MEDIA MAX  

ILUMINAÇÃO GERAL 
PARA AREAS 
USADAS 
INTERRUPTAMENTE 
OU AREAS COM 
TRABALHOS 
VISUAIS SIMPLES 

100 LUX 150 LUX 200 LUX Recintos usados 
para trabalhos não 
contínuos. 
BANHEIROS 
DEPOSITOS 
CORREDORES 

 
3)  Com vistas a conferência desses índices exigidos pela TABELA I, da NBR 5413, utilizamos dois 
softwares , o Softlux da Itaim e o Lumisoft da Lumicenter, onde inserimos os seguintes dados de projeto em cada 
ambiente: 
Pé direito : de acordo com o projeto arquitetônico  (3 m), geralmente; 
Altura da suspensão de 0 m; 
Plano de trabalho médio de 0,75 m; 



 

Comprimento de largura do local de forma mais ampla possível de modo a contemplar a observações de 
distribuição racional das luminárias. 
 
4) Além disso, os circuitos de comando das luminárias (interruptores) serão divididos a meia sala como 
forma de se controlar o desperdício.  
 
5) Como método de cálculo das luminárias em Led, dimensionamos os níveis de iluminamento para 
lâmpadas fluorescentes de alto rendimento para depois substituí-las por tablets LED com iluminância e 
reprodução de cor equivalentes, e com isso reduzindo-se em até mais de 40% a relação  R$/kWh e por isso nas 
áreas de trabalho optamos por substituir as fluorescentes tubulares e compactas (relacionadas abaixo) que tem 
altas taxas lm/W, ou seja na faixa de 50 a 80 lm/w ( ao passo que, como forma comparativa, as lâmpadas 
incandescentes tem de 10 a 15 lm/W), que já são consideradas de alta eficiência, por Leds conforme tabela 
adiante. Outros fatores com referência a escolha desse conjunto foram o controle de ofuscamento, o rendimento, 
o IRC- Índice de reprodução de cor, mantido no Nível 1, considerado Muito Bom e Nível Ra de 80 a 91, próprio 
para trabalho em laboratórios, também foram substituídos por luminárias com lâmpadas de Led equivalentes.  
 
6) Já os reatores do tipo eletrônico serão substituídos por fontes para leds que atuam na faixa de 90 a 240 
V, de baixíssimo consumo. 
 
7) Quanto as lâmpadas tubulares, que seriam  de bulbo T8 e com IRC de 85% e temperatura de cor acima 
de 4000K com longa vida (7500 horas),  serão substituídas por Kit Leds com duração média de 50.000 horas. 
 
10.4.5. Tomadas 
As tomadas de manutenção e para uso geral serão do tipo 2P+T – novo padrão brasileiro de tomadas -10 A - 
250V, NBR 14136, com o miolo na cor vermelha. 
As tomadas para equipamentos da rede local e máquinas de xerox também serão do tipo polarizadas, 2P+T - 
20A - 250V, – novo padrão brasileiro de tomadas -20 A as tomadas de impressora, com o miolo pintado na cor 
amarela. 
As tomadas de piso serão instaladas em caixas 4x4” de alumínio fundido, alta, com anel de regulagem, tampa 
em latão tipo unha para 02 tomadas. 
As tomadas de parede serão instaladas em conduletes metálicos, em alumínio fundido, ou em banheiros, copas 
etc em caixas estampadas, em chapa de aço, galvanizadas, embutidas na alvenaria, com espelho da Linha 
PIALPLUS ou equivalente. 
Para o forno micro-ondas será utilizada tomada do tipo 2P+T, 20A - 250V, novo padrão brasileiro. 
Nas instalações elétricas do Banheiro de Portadores de Necessidades Especiais no térreo serão instaladas 
sirene, botoeira e iluminação de emergência. 
As tomadas de força serão fornecidas de acordo com a sua amperagem e serão instaladas em conduletes 
metálicos de alumínio fundido, conforme especificado em projeto. 
 
16.4. Aterramento 
O SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) será do tipo estrutural, de acordo com a norma 
NBR 5419/2005 da ABNT. 
A utilização de ferragem específica em estruturas de concreto armado como uma opção de condutor de descida 
no SPDA – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, foi normatizada pela NBR 5419/05, existindo 
um anexo da norma que trata especialmente do assunto. 
Serão utilizados o condutor adicional de aço galvanizado à fogo (Rebar), atendendo as especificações da 
referida NBR 
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: o vergalhão REBAR com a pureza e especificações, com as seguintes 
dimensões: 
50mm² x 4,0m (utilizado em pilares como condutor de descida)  
80mm² x 4,0m (utilizado em fundações c/ condutor de aterramento) 
 
PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSTALAÇÃO: Os condutores adicionais de aço galvanizado a fogo (Rebar), 
deverão ser instalados dentro da estrutura, iniciando nas fundações, atravessando os blocos de fundação e 
entrando nos pilares de concreto, de modo a garantir a continuidade desde a fundação até o topo do prédio. 
Na emenda entre condutores deverão ser utilizados conectores de aperto (três conectores), solda elétrica ou 
exotérmica, desde que executada de forma duradoura, obedecendo um trespasse entre as barras de no mínimo 
20 cm. 
Em fundação direta (pouco profunda), os condutores adicionais devem ser instalados nas vigas baldrames de 
modo a melhorar a condição de drenagem e o contato com o solo. 
Para cada pilar estrutural deverá ser utilizado um condutor adicional, amarrado fortemente com arame nos 
cruzamentos com os estribos. 



 

Nos locais onde ocorrer deslocamento da posição dos pilares, ao mudar de laje, ou redução de seção do 
mesmo, o condutor adicional deverá fazer o desvio necessário, garantindo a continuidade elétrica. 
Armaduras de aço dos pilares, lajes e vigas devem ter cerca de 50% de seus cruzamentos firmemente 
amarrados com arame recozido. As barras horizontais das vigas externas devem ser soldadas, ou sobrepostas 
por no mínimo por 20 cm, de forma a garantir a continuidade elétrica e equalização potencial. 
Detalhes de instalação conforme em projeto. 
A malha de terra da subestação  será instalada com caixas de inspeção no piso interligadas à caixa de 
equipotencialização. Todas as malhas serão conectadas nesta caixa,  A malha de piso será interligada à malha 
da subestação e ao sistema de aterramento estrutural conforme indicado em projeto. 
As tubulações de incêndio, a base metálica dos trilhos dos elevadores e o D.G. serão conectados à malha de 
terra, conforme indicado em projeto. O condutor de proteção será entregue no QGBT, no seu barramento de 
terra, de onde  partirão os condutores e proteção dos demais quadros. 
Todas as partes metálicas da subestação serão aterradas inclusive a cabeça da bucha de reserva conforme 
normas da Ampla. 
Todas as partes metálicas não vivas da instalação, incluindo luminárias, eletrocalhas, caixas, quadros, estrutura 
de piso elevado, antenas, carcaças de equipamentos de ar condicionado, etc. deverão ser efetivamente 
aterradas, assim como todas as tomadas. 
No QGBT, os barramentos de Neutro e de Terra serão interligados, iniciando-se,  a partir daí o sistema TNS do 
prédio. 
Caberá ao construtor atestar a continuidade da malha e a sua interligação à malha do prédio e a continuidade do 
sistema SPDA, conforme determina a norma. 
O construtor deverá realizar medições na malha de terra para verificar sua resistência que não poderá 
ultrapassar 10  ohms. O resultado do teste do aterramento deverá ser apresentado a fiscalização. 
Caso o sistema de aterramento não atinja os níveis desejados caberá ao construtor ampliar a malha de terra 
adicionando mais hastes para atingir os níveis de resistividade adequado. 
 
16.5. Caixas 
As caixas de distribuição, de saída e de passagem deverão ser metálicas, salvo indicação em contrário. As 
caixas no entreforro, entrepiso  e embutidas no piso serão de alumínio fundido com tampa e vedação de 
borracha. 
Todas as caixas metálicas em paredes deverão ser dotadas de portas providas de dobradiças e ferrolhos de aço 
ABNT 1020 galvanizado. 
As portas deverão abrir-se de modo a ficar inteiramente livre a abertura da caixa. Esta exigência deverá ser 
observada com cuidado, para facilitar o trabalho do pessoal encarregado das emendas e instalações nas caixas. 
O espaço para trabalho na frente da caixa deverá ser no mínimo de 60 cm. As caixas de saída na parede 
deverão ser instaladas à altura de 0,30m do piso acabado, quando não indicado. 
As partes componentes das caixas deverão estar isentas de quaisquer rebarbas ou imperfeições, bem como de 
cantos vivos. Todas as caixas deverão ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na 
conexão com os eletrodutos. 
Todas as superfícies metálicas deverão ser perfeitamente limpas de modo a apresentarem-se completamente 
livres de quaisquer traços de óleo, graxas, areias ou outros agentes que possam vir a prejudicar a aplicação ou 
durabilidade do revestimento externo. 
As furações para a terminação dos eletrodutos nas caixas deverão ser feitas de forma apropriada, com uso de 
serra-copo e remoção de rebarbas, quando de sua instalação pelo CONSTRUTOR. 
Nas superfícies preparadas de acordo com o item anterior, deverá ser aplicado primer epóxi óxido de ferro - 
cromato de zinco como base para aplicação do acabamento final, que será aquele obtido pela aplicação de um 
esmalte sintético do tipo “martelado” na cor cinza claro. 
Sempre que for necessária solda, esta deverá ser executada de forma a não comprometer o produto, em termos 
técnicos ou de acabamento.  
As caixas e os conduletes no entreforro, piso e entrepiso serão sempre de aluminío fundido com vedação de 
borracha. 
As caixas 30 x 30 cm (alumínio fundido) , serão instaladas no entre piso sob o respectivo rack receberá os 
eletrodutos dos sistemas do cabeamento estruturado, CFTV, alarme e cabos para o TV CNPMS.  A elétrica 
dedicada terá caixas  fixadas no piso elevado conforme detalhe. 
O shaft (prumada) será utilizado para passagem das tubulações das instalações elétricas, cabeamento 
estruturado, CFTV alarme, bem como para instalações das respectivas caixas de sobrepor e quadros elétricos. 
Os quadros, caixas e eletrodutos serão suportados por perfis e perfilados metálicos, cfe indicado sugestivamente 
em projeto. 
 
16.6. Recomendações para a Rede Elétrica Dedicada e Comum 
Para o sistema de computação deverão ser instalados condutos e alimentação elétrica dedicada e exclusiva a 
partir do QFRL. 



 

As emendas serão soldadas em estanho e isoladas com fitas de auto-fusão e isolantes. Deverão ser utilizados 
conectores tipo ilhós e olhal para conexão dos cabos em tomadas e barramentos. 
Os condutores de proteção (terra) serão independentes para cada circuito, oriundos do barramento de terra do 
respectivo quadro de distribuição. Esses condutores também deverão ser identificados, em relação ao circuito à 
que pertencem. A identificação se fará através de anilhas plásticas ou fitas brady, junto ao barramento terra. 
Os condutores para os circuitos de elétrica deverão ser do tipo flexível e identificados através de cores conforme 
a seguir: 
FASE A: vermelha;  
FASE B: branca ;  
FASE C: preta,  
NEUTRO: azul claro ;  
TERRA: verde. 
 
17 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Principais Normas utilizadas: 
Decreto Estadual nº 44.746 de 29 de fevereiro de 2008. 
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. 
NBR 9077/99 – Saídas de emergência. 
NBR10898 – Sistema de iluminação de emergência. 
NBR 13.434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. 
NBR 11715 – Extintores de incêndio com carga de água. 
NBR 10721 – Extintores de incêndio com carga de pó. 
NBR 11716 – Extintores de incêndio com carga de gás carbônico. 
NBR 13714 – Sistema de hidrantes para combate a incêndio. 
 
Introdução: 
 A edificação foi classificada de acordo com a Tabela 1 do Anexo do Decreto 44.746 como Educacional, 
Grupo D, Divisão D4. 
 Para fins de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, será necessária a comprovação de existência da 
área construída com mesma ocupação e área não inferior a 50% da apresentada neste projeto. 
 
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 

O projeto de segurança contra incêndio prevê um sistema de proteção contra incêndio dimensionado 
para atender à classificação de ocupação SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PESSOAIS E TÉCNICOS, enquadrada 
no risco de incêndio MÉDIO, Legislação do Corpo de Bombeiros (MG).  

 
17.01 -  Extintores de Incêndio  
 
Extintor de Água Pressurizada 

Extintor manual de água Pressurizada (AP) com carga de 10l e capacidade extintora de 2A, deverão ser 
fornecidos seguindo padronização pela ABNT e INMETRO, contendo selo de conformidade com identificação do 
fabricante e data de fabricação. 

 
Geral:  A instalação dos extintores deverá ser feita por empresa especializada, e os extintores  deverão ser 
fixados, nos locais indicados no Projeto, a uma altura de 1,80 m do piso  acabado, contado da parte superior do 
extintor ou em suporte próprio fixado ao solo, ficando o extrintor a no mínimo 20cm do solo neste caso. Na 
parede, acima do local de instalação do extintor, deverá ser fixada sinalização apropriada, a qual deverá indicar 
presença do extintor conforme sinalização de equipamento projetada. 

 
17.02 -  Iluminação de Emergência e Balizamento 
Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência de 9W  

Deverão ser instalados blocos de iluminação de emergência autônoma sendo fixados nos tetos, forros 
e/ou paredes nas alturas indicadas. Se necessário serão usadas barras rosqueadas para fixação, distante do 
apoio, atendendo a altura prevista. O bloco deverá ter 1 lâmpadas lâmpada tipo PL de 9W e autonomia mínima 
de 01 hora.  

As instalações elétricas para alimentação dos blocos estão descritas na seção do projeto elétrico. 
A instalação atende plenamente aos critérios da NBR 10.898/90 quanto ao nível de luminosidade e 

distanciamentos entre pontos.  
17.03 Sinalização de Segurança 

As sinalizações de segurança estão previstas nos equipamentos (extintores, saídas, equipamentos com 
uso de produtos tóxicos), para orientação de saída, para proibição de uso de elevador em caso de incêndio e 



 

para informação sobre lotação de áreas e sistemas existentes na edificação. 
O sistema de sinalização foi projetado em conformidade com a Instrução Técnica 15 do Corpo de 

Bombeiros. 
 
17.04 Considerações finais 

O projeto de segurança contra incêndio deverá ser analisado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais e após aprovação deverá ser integralmente executado.  

Após aprovação e execução do projeto deverá ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros vistoria final 
para emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. 

É aconselhável, não exigido, curso de treinamento completo para três pessoas (futuros usuários – 
população fixa), para a correta utilização dos sistemas de proteção contra incêndio (extintores,  evacuação de 
prédio, etc.). O curso deverá ser ministrado segundo indicação do Corpo de Bombeiros. 
 
18 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS. 
I - OBJETIVOS 
O presente tem por objetivo a descrição de todos os sistemas implantados no desenvolvimento do projeto 
hidrossanitário do edifício destinado ao CNPMS, Sete Lagoas, MG.  
Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mão de obra especializada, ferramentas 
adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços.  
As instalações foram projetadas em conformidade com a ABNT, em especial: 
 
NBR10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais; 
NBR8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução; 
NBR 5688 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – tubos e conexões de PVC; 
NBR 15527 - Água de chuva-Aproveitamento coberturas áreas urbanas para fins não potáveis. 
Resolução ANVISA RDC n° 306, de 07 de dezembro de 2004. 
Resolução do CONAMA  n° 20, de 18 de junho de 1986. 
Resolução do CONAMA  n° 358, de 29 de abril de 2005. 
A construtora cumprirá o Projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as prescrições das normas 
técnicas aplicáveis em cada caso. No caso de dúvidas ou divergências, a interpretação deve seguir orientação 
da Fiscalização. 
Pelo simples fato de apresentar sua proposta, a Construtora reconhece ter examinado cuidadosamente todos os 
documentos da Tomada de Preço e indicado à Contratante quaisquer imprecisões. 
A relação e quantificação de materiais e serviços nos documentos são orientativa, cabendo à Construtora indicar, 
quantificar e cotar eventuais omissões, e em não o fazendo concorda que tais materiais e serviços estão 
implicitamente incluídos. 
 
II – RECOMENDAÇÕES 
Serão tomados especiais cuidados durante a instalação dos tubos e conexões, de modo a evitar a entrada de 
corpos estranhos nos mesmos. 
Não será aplicado nenhum material sem cuidadoso exame. 
As ligações, emendas e derivações deverão ser executadas através de peças prontas. 
Todas as tubulações serão testadas antes de seu recobrimento com pressão de, no mínimo, o dobro da pressão 
de serviço. 
Os serviços de escavação serão efetuados conforme as dimensões e cotas previstas no projeto, dando a estas 
dimensões o devido incremento, para que se torne possível à execução das obras previstas dentro do espaço 
disponível. 
A tubulação será assentada sobre leito de areia de 10cm de espessura. 
Após a montagem e assentamento dos tubos, as valas serão preenchidas e compactadas,  manualmente, em 
camadas de 10cm, até 20cm acima da geratriz superior dos tubos. O restante do reaterro deverá ser executado 
de maneira que resulte em densidade, aproximadamente igual a do terreno natural. 
 
18.1 Instalações Água Fria 
18.01.01 Reservatórios 
Serão instaladas duas caixas d’água de 1000L cada na cobertura do galpão, destinados à reserva de água 
potável. Os reservatórios não serão providos de cobertura, mas terão acesso a inspeção, extravasor, aviso, 
limpeza e ventilação, nas bitolas indicadas nas pranchas. 
 
18.2 Rede de Esgoto 
18.2.1 Esgoto Predial 
As canalizações de esgoto sanitário foram projetadas a fim de facilitar o rápido escoamento dos dejetos, tendo 
em vista a fácil desobstrução e perfeita vedação dos gases. 



 

18.2.1.1 Ramais de Descarga e Ventilação 
Serão em PVC Classe 8, com traçado e dimensionamento conforme projeto. 
As  bacias  sanitárias  serão ligadas aos  TQS ou às caixas de inspeção por meio de tubo de PVC esgoto; os 
lavatórios, pias e tanques serão ligados às caixas sifonadas com tubo de PVC esgoto, as caixas sifonadas serão 
ligadas à rede de esgoto primário com tubo de PVC esgoto, direcionados ao coletor público com traçado e 
dimensionamento conforme projeto. 
Os  ramais  de descarga serão ventilados por meio  de tubo de PVC esgoto.  
As colunas de ventilação serão executadas em tubos de PVC esgoto. 
18.2.1.2 Tubos de Queda 
Serão em PVC reforçado, com  traçado e dimensionamento conforme projeto. 
18.2.1.3 Subcoletores 
Os subcoletores suspensos serão em PVC Série Reforçada até a caixa de inspeção. Quando enterrados serão 
em PVC Classe 8 com diâmetro mínimo de 100mm e declividade de 1 e 2%. O coletor de esgoto  predial será 
executado em PVC esgoto de 150mm e ligado ao coletor público com traçado e dimensionamento conforme 
projeto.  
18.2.1.4 Caixa de Inspeção Esgoto Predial 
As caixas de inspeção de esgoto predial serão de alvenaria de tijolos maciços. Terão seção retangular e 
profundidade conforme indicado no projeto. 
Serão rebocadas internamente com argamassa de cimento e areia (1:3), com adição de aditivo 
impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar. O fundo das caixas deverá ser moldado com canaletas para direcionar o 
escoamento no sentido da saída, evitando a formação de depósitos.  
As tampas deverão ser de concreto, cegas, com marco e contramarco em chapa metálica.  As tampas deverão 
ser de fácil remoção e garantir perfeita vedação. 
 
18.2.2. Esgoto Pluvial 
As águas das chuvas provenientes do telhado serão recolhidas por caixas de coleta pluvial nas dimensões e 
posições indicadas em projeto. Das caixas coletoras as águas das chuvas serão conduzidas por condutores de 
PVC até a caixa de inspeção mais próxima e daí a uma cisterna.  
Estas águas pluviais de telhado serão reaproveitadas para o abastecimento de bacias sanitárias, torneiras de 
jardins e mictórios.  
18.2.2.1 Caixa de Inspeção Esgoto Pluvial 
As caixas de inspeção de esgoto pluvial serão de alvenaria de tijolos maciços rebocados com espessura final de, 
no mínimo, 15 cm.  
Serão rebocadas internamente com argamassa de cimento e areia (1:3), com adição de aditivo 
impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar.  
Terão seção retangular e profundidade conforme indicado no projeto.  
Tampa de concreto ou tampa de concreto com grelha, marco e contramarco em chapa metálica, conforme 
indicado em projeto.   
18.2.2.2 Condutores Horizontais 
Serão em PVC Série Reforçada, com traçado e dimensionamento conforme projeto. 
18.2.2.3 Tubos de Queda 
Serão em PVC Série Reforçada, com traçado e dimensionamento conforme projeto. 
18.2.2.4 Subcoletores 
Os subcoletores suspensos serão em PVC Série Reforçada até a caixa de inspeção. Quando enterrados serão 
em PVC Classe 8, com bitolas conforme projeto. 
  18.2.2.5 Coletor Predial 
Será em PVC Classe 8, série normal, com traçado e dimensionamento conforme projeto.  
O destino será a rede pública existente. 
18.2.2.6 Ramais de Descarga e Ventilação 
Serão em Polipropileno Copolímero de alta resistência, com traçado e dimensionamento conforme projeto. As 
pias e capelas serão ligados às caixas sifonadas com tubo de Polipropileno Copolímero de alta resistência, as 
caixas sifonadas serão ligadas à rede de esgoto primário com tubo de Polipropileno Copolímero de alta 
resistência e esta ao TQE. Os  ramais  de descarga serão ventilados por meio  de tubo de Polipropileno 
Copolímero de alta resistência. 
 As colunas de ventilação serão executadas em tubos de PVC esgoto. 
 
19 - ACABAMENTOS PARA SANITÁRIOS E LABORATÓRIOS 
 
19.01. Bacias sanitárias P.N.E. 

Nos banheiros, vazão para 6 litros, com tubo de ligação cromado, anel de vedação, assento plástico e 
acessórios. 

Deverão ser colocadas de forma que a tampa, quando erguida, tenha o ângulo necessário para manter-



 

se na posição aberta. Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do piso. 
Deverão estar incluídos todos os itens necessários para a perfeita instalação e funcionamento do 

equipamento. 
Nos banheiros P.N.E. as bacias sanitárias deverão ter as mesmas especificações técnica acima 

descritas e atender a NBR 9050 
 
19.02. Lavatório Louça de embutir 
Nos sanitários, como representado em projeto, serão utilizados lavatórios de louça embutidos em bancada de 
mármore branco de 80x55cm, com certificado do fabricante e cor branco gelo.  
Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do piso.  
10.1. Deverão estar incluídos todos os itens, acessórios de fixação e ferragens necessários para a perfeita 
instalação e funcionamento do equipamento. 
 
19.03. Ducha Higiênica 

Nos banheiros P.N.E. deverão ser instaladas duchas higiênicas com ejetor, gatilho e mangueira em 
metal trançado cromado, com registro tipo pressão em bronze, com canopla cromada. 
 
19.04. Papeleira de louça branca 

Nos banheiros P.N.E. deverão ser instaladas próximo às bacias sanitárias. 
 
19.05. Saboneteira de louça branca 

Nos banheiros P.N.E. deverão ser instaladas próximo aos lavatórios. 
 
19.06. Espelho cristal . 

Nos banheiros P.N.E. deverão ser instalados acima da bancada dos lavatórios, atendendo aos 
parâmetros da NBR9050. 
 
19.07. Cabide de Louça 

Nos banheiros P.N.E. deverão ser instaladas próximo aos chuveiros. 
 
19.08. Banco Articulado – P.N.E. 

Nos banheiros P.N.E. deverão ser instaladas dentro do box de chuveiro, atendendo aos parâmetros da 
NBR9050. 
 
19.09. Barra de Apoio Reta para Lavatório 80cm 

Nos banheiros P.N.E. deverão ser instaladas barras de apoio em aço inox, 0,80cm, nas bancadas dos 
lavatórios, atendendo aos parâmetros da NBR9050. 
 
19.10. Barra de Apoio Reta para parede 100cm 

Serão instaladas barras de apoio retas para vaso sanitário e box de 100 cm em tubo liso de aço inox 
recurvado nos cantos e chumbado na parede com arremates de acabamento, conforme indicado em projeto, 
atendendo aos parâmetros da NBR9050. 
 
19.11. Barra de Apoio Reta para vaso sanitário 100c m 

Serão instaladas barras de apoio retas para vaso sanitário de 100 cm em tubo liso de aço inox 
recurvado nos cantos e chumbado na parede com arremates de acabamento, conforme indicado em projeto, 
atendendo aos parâmetros da NBR9050. 
 
19.12. Puxador para Porta de Sanitário PNE 

Os puxadores deverão ser em tubo liso de aço inox de 0,40cm, conforme indicado em projeto. 
 
19.13 Chuveiro plástico, branco, simples. 

Instalados nos sanitários P.N.E., conforme indicação em projeto. 
 
19.14. Pia com cuba em Aço Inox 

Nas bancadas dos laboratórios, serão instaladas cubas retangulares de embutir em aço inox AISI 430, 
feitas sob medida, nas dimensões e detalhes conforme projeto apresentado, acompanhadas de válvula 
americana e sifão cromado. 
 
19.15. Bancadas 
As bancadas terão montantes em alvenaria de ½ vez e tampo em ardósia, conforme detalhamento apresentado. 
As bancadas serão dispostas conforme projeto. 



 

 
19.16. Torneiras de Mesa Bica Alta 
Nos laboratórios serão instaladas torneiras de mesa com alavanca com acionamento pelo cotovelo, em metal 
cromado com arejador. 
 
19.17. Torneira de Parede para Uso Geral 

Torneira para limpeza, tipo jardim, em metal cromado instaladas conforme indicação em projeto. 
 
19.18. Peitoril em Ardósia, 15cm. 
 Instalados na base dos vãos de janelas, com dimensionamento e posição conforme projeto. 
 
19.19. Bancada Simples em Concreto Armado. 
 Na circulação dos sanitários e na antessala, foram projetados bancos de concreto, com dimensões e 
posicionamento conforme indicação. 
 
20. CABEAMENTO ESTRUTURADO 
 
20.1. Normas 
Para os serviços de projeto e instalação de Cabeamento Estruturado, devem ser seguidas as normas abaixo: 
EIA/TIA 568A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard; 
EIA/TIA 569 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces; 
EIA/TIA 607 Commercial Building Grounding / Bonding Requirements; 
EIA/TIA BULLETIN TSB-67. 
NORMA 223-3115-01/02 DA TELEBRÁS. 
 
20.2. Tubulação de Entrada - Telefonia 
A entrada de telefonia, interligando a rede da concessionária existente na rua até o DG de 800x800x15mm do 
prédio (sala do servidor no prédio), um cabo CTP-APL 50 100P. Deverá ser fornecido e instalado também um 
cabo CTP-APL-100P, que será lançado em tubulação nova, conforme mostrado em planta. O lançamento desse 
cabo desde de o poste, passando por caixa R2 A e CP na garagem cfe projeto. 
Este cabo terminará em um DG (a ser fornecido e instalado), dele partirão os cabos até o QT (Quadro Telefônico 
do térreo e daí distribuido aos racks e aos andares. Está previsto também a interligação com a rede Campus 
através de um cabo de fibra óptica com 6 fibras lançado no mesmo trajeto do cabo de telefonia externo, 
descendo do mesmo poste da concessionária na rua, prevendo-se o fornecimento de circuito de fibra para 
telecomunicações ou telefonia por ela. A entrada para o prédio, no entanto, será subterrânea. 
 
20.3. Distribuidor Geral – D.G. 
O DG (PTR) será instalado na sala dos servidores do Térreo. Depois, desse QT partirão os cabos paras os racks 
nos respectivos pavimentos onde serão abertos nos patch pannels de telefonia. Na sala TC do primeiro 
pavimento também será instalada a central telefônica(ver derivações em projeto). Nos pavimentos, os cabos 
serão abertos nos racks (armários) em patch pannels de telefonia. 
20.4. Instalação de Cabeamento Estruturado- Rede Horizontal 
Foi projetado um sistema de cabeamento estruturado categoria 5e, com tomada do tipo RJ-45, de modo a 
permitir a interligação de qualquer ponto a voz e dados, de acordo com as necessidades da área, obedecendo às 
disposições da ANATELe EIA/TIA 568A e 568B-2. 
Todos os cabos previstos em projeto deverão ser instalados e conectados. 
Todos os cabos de comunicação deverão ser identificados com anilhas pláticas, nas duas extremidades ou fitas 
brady, no padrão do CNPMS. 
Os patch panels deverão ter suas portas de entrada e saída com numeração seqüencial sem repetição de 
números. 
20.5. Distribuição de Cabeamento Estrututrado 
Os cabos da rede horizontal partirão do Rack de distribuição até as tomadas de comunicação, sem emendas, 
sendo lançados em condutos de ferro galvanizado. 
O CONSTRUTOR, antes da entrega da instalação, deverá proceder os testes de performance de todo o 
cabeamento (certificação). Para isso deverá ser utilizado testador de cabos UTP Categoria 5e (350 MHz), 
conforme EIA/TSB-67. 
O teste deve ser do tipo link, para todos os pares do cabo, com vistas a comprovação da conformidade com a 
norma EIA/TIA 568, no que se refere a: Continuidade; Polaridade; Identificação; Curto-circuito; Atenuação; NEXT 
(Near End CrossTalk - diafonia). 
O Instalador deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (coincidente com a data do teste), 
com o nome do dependência e rubricados pelo Responsável Técnico da obra. 
Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser testados, na extremidade da tomada e 



 

na extremidade do painel distribuidor (bidirecional). 
Este descritivo define os procedimentos para a implantação de infra-estrutura de cabos de comunicação, 
tubulação, caixas de passagem e distribuição, tomadas e painéis de conexão para um sistema categoria 5e. 
Consta do fornecimento do sistema de cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação 
RJ45, cabos UTP, painéis distribuidores (patch Panels), Blocos de engate rápido Cegelec / Bargoa, cordões 
(patch Cords), Rack’s, infra-estrutura de dutos, calhas, caixas, placas de saída, suportes e acessórios, mão-de-
obra de instalação, certificação do sistema para categoria 5e, infra-estrutura elétrica e de aterramento, bem como 
serviços complementares conforme especificações do projeto. 
O sistema permitirá transmissões de sinais na freqüência de 100MHz, ou superior, e atenderá a parte de 
telefonia e dados da dependência dentro da configuração apresentada em projeto. 
A transmissão de voz/dados para os pontos de saída junto aos postos de trabalho dar-se-á através de 
cabeamento estruturado tipo UTP, categoria 5e, 4 pares trançados, sem blindagem, lançados em eletrodutos ou 
calhas metálicas. Todos os condutores deverão atender às recomendações das Normas específicas da ABNT e 
ser certificados pelo INMETRO ou agente credenciado. 
Os pontos de saída junto aos postos de trabalho terão tomadas modulares de 8 (oito) vias, com contatos 
banhados a ouro na espessura mínima de 30 µm, padrão RJ-45. Na tomada RJ-45 serão aproveitados os pinos 
1, 2, 3 e 6, conforme a EIA/TIA 568, para uso dos computadores no padrão Ethernet 10BaseT. Porém todas as 
tomadas deverão ter todos os pinos conectados conforme o padrão 568-A, prevendo-se assim quaisquer 
protocolos de transmissão, atuais e futuros. Deverão obedecer às características técnicas estabelecidas pela 
norma EIA/TIA 568 e SP-2840A para categoria 5e (350 MHz). 
A conexão de cada terminal (estação) à tomada RJ-45 deverá ser executada com a utilização de cordões com o 
uso de plugues machos RJ-45 nas extremidades. Estes cordões (line cords) devem ser executados pelo 
fabricante dos produtos de cabeamento. Caso autorizado pela Fiscalização, estes poderão ser fabricados pelo 
instalador, da seguinte forma: a conexão entre o cabo UTP-4P e o plugue RJ45 deverá ser executado com 
ferramenta de crimpagem, com lâminas de corte e decapagem automática do cabo, tipo RJ-45 Crimp Tool, com 
cabo no comprimento indicado em projeto ou conforme solicitado pelo CNPMS e certificados para categoria 5E. 
No piso, as tomadas serão instaladas em caixas 4x4”, alta, de alumínio fundido, com tampa em aco cromado 
articulável, de forma a permitir o seu fechamento sem pressionar o patch-cord da estação. 
Os cabos de comunicação não devem fazer curvas com raios inferiores a 4 vezes o seu diâmetro, e não devem 
sofrer esforços maiores que 11 kgf. 
A conexão de cada terminal (estação) à tomada RJ-45 deverá ser executada com a utilização de cordões com o 
uso de plugues machos RJ-45 nas extremidades. Estes cordões (line cords) devem ser executados pelo 
fabricante dos produtos de cabeamento. Caso autorizado pela Fiscalização, estes poderão ser fabricados pelo 
instalador, da seguinte forma: a conexão entre o cabo UTP-4P e o plugue RJ45 deverá ser executado com 
ferramenta de crimpagem, com lâminas de corte e decapagem automática do cabo, tipo RJ-45 Crimp Tool, com 
cabo no comprimento indicado em projeto ou conforme solicitado pela IF e certificados para categoria 5E. 
Junto ao painel distribuidor central da sala de equipamentos deverá ser deixado jogo de cópias de toda a 
instalação. 
Todo o cabeamento no interior de eletrocalhas e dos Rack’s deverá ser organizado e amarrados com 
braçadeiras tipo fita velcro.  
Todos os cabos de comunicação serão identificados com anilhas plásticas em ambas as extremidades ou fita 
brady, conforme numeração dada em projeto específico. 
Os cabos na entrada/saída de eletrocalhas, conduletes e caixas, deverão ser protegidos por prensa cabos. 
 
20.6. Condutos e Acessórios 
Os condutos com cabos de rede de comunicação serão exclusivos, não se admitindo passagem de cabos de 
energia, a eletrocalha será septada para passagem dos cabos de CFTV, Controle de ACESSO e SOM. 
Os eletrodutos serão sempre de aço galvanizado eletroliticamente, quando em instalações embutidas ou internas 
aparentes, em entrepisos ou entreforros, ou de aço galvanizado a fogo quando em instalações aparentes ao 
tempo. 
As caixas de distribuição, de saída e de passagem deverão ser metálicas. 
Todas as caixas deverão ser dotadas de portas providas de dobradiças e ferrolhos de aço ABNT 1020 
galvanizado. 
As portas deverão abrir-se de modo a ficar inteiramente livre a abertura da caixa. Esta exigência deverá ser 
observada com cuidado, para facilitar o trabalho do pessoal encarregado das emendas e instalações nas caixas. 
O espaço para trabalho na frente da caixa deverá ser no mínimo de 600cm. 
Todas as caixas de distribuição deverão ser providas de abertura para ventilação. Para esse fim o emprego de 
portas com venezianas é recomendado. 
As caixas instaladas em pisos, entrepisos e entreforros serão de alumínio fundido com tampa e vedação de 
borraca. 
As caixas de distribuição deverão ser instaladas de modo que seu centro se situe à altura de 1,30m do piso. 
As caixas de saída na parede deverão ser instaladas à altura de 0,30m do piso, salvo indicação em contrário. 



 

As caixas de distribuição deverão ter, no fundo, para fixação dos cabos e dos terminais da Telemar, uma das 
opções abaixo: 
Prancha de madeira (compensado de multiplainas de pinho) de 2,5cm de espessura, ocupando todo o fundo da 
caixa. Esta prancha terá colagem à base de Samol, não poderá conter irregularidade nem frestas e receberá 
pintura com tinta betuminosa cor preta. 
Suportes metálicos fixados diretamente na parede ou mesmo sobre prancha de madeira. 
Os condutores de proteção serão todos com isolamento em PVC, 750V, inclusive o que liga a malha de terra ao 
quadro de equipotencialização que será com isolamento em PVC 1000V. 
O conector para aterramento será de bronze do tipo conexão barra-cabo. 
As barras para aterramento e vinculação deverão ser providas com parafusos auto-atarrachantes e conector 
para aterramento. 
As caixas equipadas com mais de uma barra de aterramento e vinculação deverão ser providas de apenas 01 
conector para aterramento. 
Todas as caixas, com exceção das de n.º 1 e 2 deverão apresentar, fixadas a parte interna da porta, um porta 
cartão acompanhadas de um plástico rígido transparente com as dimensões internas do porta-cartão e 
espessura mínima de 0.5 mm. 
As caixas serão fornecidas abertas e com chaves. 
As características gerais descritas, não são válidas para caixa n.º 01. Esta caixa deverá obedecer às 
características descritas da Norma PB - 23 da ABNT. 
 
20.7. Aterramento e Condutores de Proteção 
Na implantação do sistema em referência deverão ser obedecidas as prescrições da última edição das seguintes 
normas e/ou códigos, onde aplicáveis: 
ABNT-NBR5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
ABNT-NBR5419 Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas; 
 
20.8. Serviços a Executar 
Após a instalação, a malha de terra terá sua resistencia aferida. 
O barramento da caixa de equipotencialização unirá todas as  malhas existentes. Da caixa de 
equipotencialização partirá o condutor até o QGBT, de onde partirão os condutores de proteção de todos os 
quadros e caixas. O DG será interligado a partir da barra de equipotencialização.  A tubulação de hidrantes 
também deverá ser aterrada. 
Deverão ser realizados testes na malha de terra para verificar sua resistência que não poderá ultrapassar 10 
ohms.  
Caso o sistema de aterramento não atinja os níveis desejados caberá ao construtor ampliar a malha de terra 
adicionando mais hastes para atingir os níveis de resistividade adequado. 
Caberá ao Construtor a certificação da malha da subestação existente para atendimento da nova subestação, 
cabendo a ele todas as intervenções necessárias à essa finalidade. 
 
20.8.1. Condutores Elétricos 
Ver items S-19.ELE.01 a S-19.ELE.04-retro 
Todos os condutores deverão às recomendações das Normas específicas da ABNT e ser certificados pelo 
INMETRO ou agente credenciado. 
Os cabos de entrada de energia, dos ramais alimentadores dos quadros elétricos e dos circuitos sujeitos, em 
função de encaminhamento ou tipo de instalação, a molhaduras ou umidade, deverão possuir padrão de 
isolamento EPR ou XLPE, 90º C. Os cabos dos demais circuitos de distribuição de luz e força terão isolamento 
em PVC para 70C – 750V. 
A mínima seção admitida para condutores de circuitos de alimentação de quaisquer cargas será 2,5mm², apenas 
serão admitidas seções inferiores para condutores de comando, controle e supervisão. 
Todo o cabeamento de distribuição para alimentação de pontos de força, de iluminação e tomadas de uso 
comum será instalado obedecendo o seguinte padrão de cores: 
Fase A – preto; 
Fase B – vermelho; 
Fase C – branco; 
Neutro – azul claro; 
Terra – verde ou verde-amarelo; 
Retorno – cinza. 
 
Para a alimentação dos pontos de tomadas e iluminação serão sempre utilizados cabos do tipo flexível. 
Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades por meio de anilhas plásticas que 
indiquem a origem e o circuito a que pertencem. 
Todos os cabos deverão ser lançados inteiriços, sem emendas, desde a origem até a carga a ser alimentada. 



 

Caso isso seja impossível, em função da distância total a ser vencida, eventuais emendas somente poderão 
ocorrer no interior de caixas de passagem, dimensionadas em função do número e diâmetros dos eletrodutos 
que nelas convergem, e também em função do número de circuitos e seção dos cabos que por ela transitarem. 
As emendas somente poderão ser executadas por meio de conectores apropriados (de cobre ou liga) ou solda 
exotérmica. 
Nas derivações de condutores de distribuição, as emendas ocorrerão somente no interior de eletrocalhas e 
caixas de passagem, devendo ser feitas com solda a estanho, cobertas por fita auto-fusão e fita isolante. 
 
20.9. Condutos 
Ver items S-19.ELE.01 a S-19.ELE.04-retro 
Poderão ser utilizados como condutos, para cabos e fios  eletrocalhas, dutos de piso, perfilados e eletrodutos. 
Os condutos serão exclusivos para cada tipo de instalação. 
Os eletrodutos serão sempre do tipo rígido e poderão ser de PVC roscável, se embutidos em pisos, lajes ou 
paredes, de aço galvanizado eletroliticamente, quando em instalações internas aparentes, em entrepisos ou 
entreforros, ou de aço galvanizado a fogo quando em instalações aparentes ao tempo.  
Todos os demais condutos serão metálicos, tratados quimicamente contra corrosão. 
Para as instalações de cabeamento estruturado, CFTV e Alarme  não serão admitidos o uso de eletrodutos de 
PVC. 
As emendas em eletrodutos deverão ser executadas por meio de luvas com rosca interna ou de pressão. No 
caso de luva com rosca os eletrodutos a serem emendados serão rosqueados em ambas as extremidades a 
serem ligadas. Estes deverão sempre ser introduzidos na luva até se tocarem, para assegurarem continuidade 
da superfície interna da tubulação. Especial cuidado deverá ser tomado para que não haja rebarbas nas 
extremidades dos eletrodutos que possam comprometer a integridade dos cabos a serem passados. 
Todas as mudanças de direção deverão ser executadas por meio de curvas comerciais pré-fabricadas, com o 
mesmo material e diâmetro do tubo empregado. 
Nenhuma curva pode ser superior a 90º em deflexão. 
Num mesmo lance de tubulação não poderão existir, em seqüência, mais de duas curvas. Também não poderá 
haver duas curvas reversas. Nos casos em que sejam necessárias angulações adicionais a estas aqui citadas, 
deverão ser instaladas, em posições intermediárias, caixas de passagem. 
As extremidades dos tubos, internamente às caixas deverão ser sempre protegidas por buchas e arruelas. 
Os eletrodutos rígidos embutidos em concreto armado deverão ser colocados de modo a evitar sua deformação 
na concretagem devendo ainda ser fechadas as extremidades, com peças apropriadas, para impedir a entrada 
de argamassa ou nata de concreto. 
As posições das entradas e saídas do tubo nas caixas indicadas nos projetos, não poderão ser modificadas. 
Em todos os lances de tubulação a seco deverão ser passados arames de aço galvanizado n.º 14 AWG, que 
permanecerão dentro da tubulação como guias para a passagem dos cabos. Esses arames serão presos nas 
“buchas de vedação”. 
Em todas as instalações de condutos deverão ser observados alinhamento e estanqueidade. Deverão ser 
tomadas precauções para evitar rebarbas internas. 
Todos os condutos deverão ser rigidamente assentados de modo a resistirem aos esforços externos e aos 
provenientes da instalação dos cabos. No caso de instalações aparentes, em entreforros ou entrepisos, os 
elementos de sustentação deverão ter espaçamento máximo de 1,5m. 
Os eletroduto somente poderão ser interligados por meio de luvas ou junções apropriadas, pré fabricadas, do 
mesmo material e com as mesmas características do  conduto a interligar. De igual modo serão as curvas. 
Quando for necessário o cruzamento entre condutos para cabos de lógica/telefonia  e condutos para luz e força, 
este deverá ser feito com ângulo de 90º ou com uma distância entre eles que não permita interferências 
eletromagnética (ver normas em vigor para infra-estrutura e cabeamento de telemática –EIA/TIA 568 e 569). 
 
Caixas de Passagem e Saída 
 
As caixas de passagem e de saída deverão ser metálicas, salvo indicação em contrário. 
O espaço para trabalho na frente da caixa deverá ser no mínimo de 80cm. 
As caixas de saída na parede deverão ser instaladas à altura de 0,30m do piso, salvo indicação em contrário. 
As partes componentes das caixas deverão estar isentas de quaisquer rebarbas ou imperfeições, bem como de 
cantos vivos. 
Sempre que for necessária solda, esta deverá ser executada de forma a não comprometer o produto, em termos 
técnicos ou de acabamento. 
Todas as superfícies metálicas deverão ser perfeitamente limpas de modo a apresentarem-se completamente 
isentas de quaisquer traços de óleo, graxas, areias ou outros agentes que possam vir a prejudicar a aplicação ou 
durabilidade do revestimento externo. 
Nas superfícies preparadas de acordo com o item anterior, deverá ser aplicado primer epóxi óxido de ferro - 
cromato de zinco como base para aplicação do acabamento final, que será aquele obtido pela aplicação de um 



 

esmalte sintético do tipo “martelado” na cor cinza claro ou o especificado no capítulo S-17 (pintura) . 
As furações para a terminação dos eletrodutos nas caixas serão feitas nos tampos superiores e inferior, quando 
de sua instalação pelo construtor. 
As caixas deverão apresentar gravadas em baixo relevo, na parte inferior externa da porta, o nome do fabricante. 
 
20.10. Quadros Elétricos 
NBR 5361 
NBR 14136 
Os quadros elétricos serão de embutir ou sobrepor. 
Os disjuntores serão todos termomagnéticos, com fixação individual, inclusive os monopolares, a fim de facilitar 
seu manuseio e manutenção. 
Os barramentos serão de cobre, com seção retangular, estanhados, instalados na vertical, sustentados por 
isoladores nas extremidades. O barramento para neutro  e os barramento para terra deverão  ser, 
obrigatoriamente, afixados em isoladores. 
A fiação deverá ser instalada em calhas de PVC e de maneira a evitar o entrelaçamento dos condutores dentro 
dos quadros. As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de terminais 
apropriados, tipo “Vinilug” da Burndy ou equivalente técnico, onde aplicáveis. Os parafusos, nas conexões, 
deverão ser dotados de porcas com arruelas de pressão ou de segurança (dentadas), ou ainda, contraporcas, 
onde aplicáveis. No caso de dois condutores ligados ao mesmo terminal (ou borne), cada condutor terá seu 
terminal. 
Os condutores deverão ser identificados, em relação ao circuito à que pertencem. A identificação se fará através 
de anilhas plásticas, junto aos disjuntores e/ou chaves e também, junto ao barramento neutro. 
Não serão aceitas emendas na fiação ou avarias do material isolante. 
Materiais metálicos, como porcas, parafusos, arruelas, etc., deverão ter acabamento contra corrosão. 
Nos espelhos internos de todos os quadros elétricos, devem constar plaquetas de identificação dos circuitos, em 
acrílico preto com letras brancas ou fita brady, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
Não se permitirá o uso de disjuntores monopolares acoplados em substituição a quaisquer disjuntores tripolares 
ou bipolares. 
 
20.11. Condutores, Materiais e Acessórios de Comunicação 
Na implantação do sistema em referência deverão ser obedecidas as prescrições da última edição das seguintes 
normas e / ou códigos, onde aplicáveis: 
 
ABNT NBR 14705 /2006  Cabos Internos para Telecomunicações 
ABNT NBR 9124 Cabo Telefônico com Capa APL 
EIA-TIA 568 B-2  
EIA-TIA 568 A 
ABNT NBR 13487 – FIBRA ÓTICA MULTIMODO 
 
20.12. Considerações Gerais 
Esta Especificação Técnica e planilha de quantidades e custos têm por objetivo definir, o fornecimento de 
equipamentos, materiais e serviços nas áreas para a obra em questão. 
Os projetos e especificações foram desenvolvidos com base nas vistorias locais, projetos de arquitetura e 
demais projetos que complementam o escopo de serviços, fornecidos pelo CNPMS. 
Este Caderno de Encargos e as respectivas pranchas de projeto são mutuamente complementares, logo, todos 
serão considerados na execução dos serviços. 
Com respeito a licenças e franquias, será obedecido o disposto nas documentações de Concorrência, com 
especial atenção para as exigências do CREA. 
O CONSTRUTOR deverá fornecer os materiais especificados e complementares à execução dos serviços 
descritos a seguir e indicados nas pranchas do projeto. 
Quaisquer materiais e serviços eventualmente não relacionados neste Caderno de Encargos, na Planilha de 
Materiais e Custos e/ou nas pranchas de projeto, os quais sejam efetivamente necessários à perfeita execução 
dos serviços e conseqüente perfeita funcionalidade e segurança das instalações ora projetadas deverão ser 
considerados pelo CONSTRUTOR, explicitamente quando da elaboração da PROPOSTA de serviços. 
Os serviços nas instalações de segurança deverão obedecer rigorosamente o prescrito em pranchas do projeto, 
nas presentes especificações e normas da ABNT. 
O CONSTRUTOR deverá interagir com os demais contratados e a Fiscalização da Obra de forma a definir 
compatibilizações, adequações e serviços efetivos.  
A listagem de materiais define o tipo e especificação de todos os materiais a serem utilizados, podendo utilizar-
se equivalentes, desde que apresentem características de similaridade e conforme o “Critério de Analogia” da IF. 
A decisão sobre aplicação de materiais similares aos especificados é prerrogativa exclusiva da fiscalização da IF. 
Quaisquer modificações nos projetos, em função de soluções alternativas sugeridas pelo CONSTRUTOR, 



 

deverão ser submetidas previamente à Fiscalização para exame e aprovação. 
A adoção de soluções alternativas àquelas definidas em projetos e especificações da IF, a menos de eventuais 
casos de impossibilidades de execução, não poderão ser motivo de dilações no prazo global da obra. 
 
 
21 – EQUIPAMENTOS 
21.01. Capela do laboratório 
A capela será confeccionada de acordo com o projeto apresentado, em tamanho padrão ou sob encomenda. 
Será composta de: 
 
- Material estrutural: Compensado naval. 
- Revestimento externo Box: Laminado melamínico texturizado. 
- Revestimento interno Box: C= Cerâmica / P= Polipropileno / L= Laminado melamínico liso / A= Aço inoxidável 
AISI 304/ 316 e 316L, outros revestimentos a consultar. 
- Tampo núcleo em compensado naval, revestimento em (C) cerâmica construída com tecnologia alemã 
resistente a ácidos, solventes, orgânicos e altas temperaturas, cor branco liso semi brilho, rejunte epóxi, (P), (A) 
e granito polido, outros revestimentos a consultar. 
- Porta frontal em vidro temperado de segurança 08 mm incolor (opcional em acrílico), abertura vertical através 
de contra pesos, deslocamento por meios de roldanas em nylon, rolamento interno blindado, suportado por 
cabos de aço revestido em PVC, permitindo parada em qualquer nível de abertura com mínimo de esforço, 
puxadores nylon. 
- Módulo Inferior; material estrutural: compensado naval ou MDF, revestimento externo e interno em laminado 
melamínico texturizado, composto de 01 prateleira, portas com abertura 90º através de dobradiça em aço 
zincado provido de molas e amortecedores, puxador longitudinal em PVC cor preta, argila ou branco, fundo 
removível p/ acesso as linha de utilidades. 
- Acessórios de série: 
- 01 Defletor para orientação do fluxo de ar e tiragem dos gases e evitar respingo nos experimentos, sendo um 
painel superior angular, material fiberglass cor branco. 
- 01 Bojo em aço inoxidável diâmetro de 140 x profundidade 100 mm, ou polipropileno diâmetro 165 x 
profundidade 113 mm, com válvula sifonada americana em polipropileno. 
- 01 Válvula para água fria com nuca alta fixa e bico escalonado, construída em latão com revestimento em 
pintura epóxi branco, acionamento comando a distância. 
- 01 Luminária com 02 lâmpadas fluorescente de 20 W, em compartimento fechado resistente a vapores com 
visor em acrílico ou vidros transparente, acionamento por reator eletrônico partida rápida 220 V. 
- 01 Chave interruptora com lâmpada piloto 10-A p/ acionamento de lâmpada. 
- 01 Botoeira de comando para acionamento do exaustor, tipo liga / desliga com lâmpada piloto. 
- 01 Chave magnética com proteção térmica, relé. 
- 01 Registro de bloqueio NPT 3/8 em latão pintado, p/ Água. 
- 01 Tomada elétrica 20-A 250V, 2P+T, tensão 110 e 220 V. 
- Painel vertical isolado e independente, um para comando elétrico, um para registros de bloqueio de líquidos ou 
gases. 
- 01 Painel superior com portas abrindo 45º através de dobradiça em alumínio natural p/ acesso à luminária, 
roldanas e contra pesos. 
- Boné e painel superior com design moderno. 
- Exaustor tipo centrifugo, caracol em fibra de vidro e ventoinha em polipropileno dinamicamente balanceada, 
motor elétrico trifásico blindado 220/380 V, CV conforme dimensões da capela e velocidade facial do ar 
>=0,5m/s, motor fixado no caracol através de flange, entrada e saída de dutos de exaustão ø conforme capela. 
- 03 conexões 90º, 01 suporte metálico para fixar motor. 
- Modelos e dimensões: larg. x prof. x altura - 150 x 80 x 260 cm. 
 
22. LIMPEZA DA OBRA 
22.1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

Durante todo o tempo de obra, será realizada a limpeza de todo o quadro da obra e destinação dos 
materiais inservíveis, com retiradas de no máximo uma vez por semana. A armazenagem, antes da destinação 
final, deve garantir que os materiais não ofereçam risco aos operários. 
 
22.2. LIMPEZA GERAL PÓS-OBRA 

A limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho, material não 
aproveitável e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos vidros, bem como aparelhos sanitários, pisos e 
revestimentos. 

Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos será de 
forma tal que se efetivará a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruída de todo e qualquer material 



 

estranho à mesma. 
 
 
DISPOSIÇÃO FINAL 
 

São de responsabilidade do CONSTRUTOR todos os serviços que se façam necessários, bem como 
conferir todas as medidas no local da obra, para a perfeita execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida a respeito dos materiais ou procedimentos deverá ser esclarecida junto à 
FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais utilizados na obra deverão ser mantidos em local apropriado visando à conservação 
dos mesmos. 

O canteiro de obras deverá ser mantido permanentemente isolado e devidamente sinalizado, a fim de 
evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar acidentes e/ou danos a pessoas ou à obra. 

Será de inteira responsabilidade do CONSTRUTOR o uso de equipamento de segurança por parte de 
seus funcionários (EPI e EPC). 

Os materiais e serviços ficarão sujeitos à fiscalização da CONTRATANTE, que poderá a qualquer 
tempo rejeitá-los, se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando 
os custos por conta do CONSTRUTOR. 

Todos os serviços e estruturas complementares que se façam necessários para a perfeita execução da 
obra, ficarão a cargo do CONSTRUTOR. 

Qualquer alteração que se julgar necessária deverá ser consultada previamente à FISCALIZAÇÃO, 
necessitando para tanto a autorização da mesma por escrito. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO I (B) 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Serviços em conformidade com Especificações Técnicas e Projetos 
Valores de material e mão de obra em Reais (R$) 
Localização - Embrapa Milho e Sorgo - Sete Lagoas MG 

 
 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

 
 

   

 

 
 

  

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
     

  

LOCAL: RODOVIA MG 424, KM65 - SETE LAGOAS - MINAS GERAIS 
     

  

OBJETO: INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DE DUPLO-HAPLÓIDES NO CNPMS 
     

  

ORÇAMENTO BÁSICO – SINAPI ABRIL/2014 COM DESONERAÇÃO             

ITEM CODIGO  DESCRIÇÃO UN QTDE 

MATERIAL M.O CUSTO TOTAL CUSTO 

UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO TOTAL 

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 

01.01 
SETOP - MOB-DES-

020 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 360.000,00 O O 0,50% 1.800,00 

01.02 COMPOSIÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. 

DESMOSTRATIVO  und 1,00 B B 45.612,57 45.612,57 

01.03 COMPOSIÇÃO 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E 

COLETIVA und 1,00 R R 2.439,96 2.439,96 



 

SUBTOTAL     I I   49.852,53 

02.00 CANTEIRO DE OBRAS       G G     

02.01.01 SINAPI - 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO m² 2,00 A A 232,82 465,64 

02.01.02 SINAPI – 73784/001 

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO 
SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, 
COMPOSTO POR 13,65M TUBO PVC SÉRIE-R 

ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE und 1,00 T T 620,73 620,73 

02.01.03 SINAPI - 74077/002 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS 
DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO m² 137,40 Ó Ó 2,46 338,00 

02.03.01 SINAPI - 73805/001 

BARRACAO DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, 

PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA 
EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO 

INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS M2 30,00 R R 193,94 5.818,20 

02.03.02 SINAPI - 73752/001 

SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO PARA 
PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MÓDULOS, 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARE-LHOS, 
REAPROVEITADO 2 VEZES unid 1,00 I I 2.611,02 2.611,02 

02.03.04 SINAPI - 73803/001 
GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE 

CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI M2 12,00 O O 149,51 1.794,12 

SUBTOTAL           11.647,71 

03.00 FUNDAÇÃO       O O     

03.01 SINAPI – 73481 
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA 

COMPACTA, PROF. 0 M < H <= 1 M m³ 32,32     17,88 577,88 

03.02 SINAPI –  72920 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE m³ 10,33     11,07 114,35 



 

03.03 SINAPI - 5622 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 

TERRENO COM SOQUETE m² 150,00 P P 2,31 346,50 

03.04 SINAPI - 74115/001 
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), 

PREPARO MANUAL m³ 4,70 R R 270,83 1.272,90 

03.05 SINAPI – 74138-002 

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, USINADO 
E BOMBEADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO m³ 21,99 E E 319,46 7.024,93 

03.06 SINAPI – 74076/002 

FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO 
REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM 

/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO 
DEMOLDANTE m² 64,50 E E 22,95 1.480,28 

03.07 SINAPI – 74254/002 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 515,65 N N 5,99 3.088,74 

03.08 SINAPI - 73942/002 

ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 3,4  À 6,0MM -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 4,16 C C 5,77 24,00 

SUBTOTAL 
  

H H 
 

13.929,58 

04.00 IMPERMEABILIZAÇÃO       I I     

04.01 SINAPI - 74106/001 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA 
EM FUNDAÇOES, BALDRAMES, EM DUAS 

DEMAOS m² 179,35 M M 5,42 972,077 

04.02 SINAPI – 83737 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
ESPESSURA 3 MM (PARA A BACIA DE 

CONTENÇÃO - ESGOTO ESPECIAL) m² 21,2 E E 42,82 907,784 

SUBTOTAL 
  

N N 
 

1879,861 

05.00 ESTRUTURAL       T T     

05.01 SINAPI – 74138-3 

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, USINADO 
E BOMBEADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO m³ 21,76 O O 331,61 7.215,83 



 

05.02 SINAPI – 84218 

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM 
P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - 

CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA m² 316,30     32,77 10.365,15 

05.03 SINAPI – 74254/002 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 1.348,00 P P 5,99 8.074,52 

SUBTOTAL     E E   25.655,50 

06.00 ALVENARIAS       L L     

06.01 SINAPI - 76445/001 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, ASSENTADOS COM MASSA 

CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, 
ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, 
CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, 

SEM PERDAS DE ARGAMASSA m² 271,27 O O 31,16 8.452,77 

06.02 SINAPI - 73988/002 

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM 
TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 78,65 S S 6,18 486,06 

06.03 SINAPI – 74200-1 

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA 
ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA 

MADEIRA POR 10 VEZES  M 34,70     12,29 426,46 

06.04 SINAPI - 85172 

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", 
ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M 92,00 L L 63,73 5.863,16 

SUBTOTAL     I I   15.228,45 

07.00 COBERTURA       C C     

07.01 SINAPI – 73938/5 

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO 
PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO m² 217,58 I I 66,70 14.512,55 



 

07.02 SINAPI - 41619 

COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO 
ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS 

ACESSORIOS DE FIXACAO m² 32,63 T T 30,11 982,47 

07.03 SINAPI – 73931/3 
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA 

TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE  m² 217,58 A A 63,50 13.816,30 

07.04 SINAPI – 72110 
ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU 

TRELIÇAS, VÃO LIVRE ATÉ 12,00 M  m² 32,63 A A 47,16 1.538,81 

07.05 SINAPI – 73970/001 
PILARES METÁLICOS PARA APOIO ESTRUTURA 

METÁLICA kg 600,00 N N 5,84 3.504,00 

07.06 SINAPI – 72105 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, 

DESENVOLVIMENTO 50CM m 43,10 N N 43,32 1.867,09 

07.07 
SETOP – PLU-CON-

005 

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC 
ESGOTO,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 

MM m 24,00 T T 38,64 927,36 

SUBTOTAL     E E   37.148,58 

08.00 PISO       S S     

08.01 SINAPI – 74164/004 
LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, 

INCLUSO COMPACTACAO MANUAL m³ 3,29     74,93 246,52 

08.02 SINAPI – 83532 LASTRO DE CONCRETO m³ 3,29     267,94 881,52 

08.03 SINAPI - 73919/006 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MECANICO m² 172,22 O O 17,92 3.086,18 

08.04 SINAPI - 73829/001 

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, 
PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA 

COLANTE - COM RODAPÉ m² 83,44 B B 44,50 3.713,08 

08.05 COMPOSIÇÃO 

PISO INDUSTRIAL - KORODUR - ARGAMASSADO 
DE ALTA DENSIDADE E ELEVADA RESISTÊNCIA À 

ABRASÃO E A IMPACTO FREQUÊNTES m² 32,00 R R 70,20 2.246,34 



 

08.06 SETOP - PIS-CIM-010 

PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, 
ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 3 CM, 

COM JUNTA DE 2 X 2 M m² 49,00 I I 25,50 1.249,50 

08.07 SINAPI - 74159/001  

SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 15CM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA m 9,40 G G 7,63 71,72 

08.08 SINAPI – 72967 

MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12X30 
cm SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E 

REJUNTADO COM ARGAMASSA M 79,00 A A 21,30 1.682,70 

08.09 COMPOSIÇÃO 
CONFECÇÃO DE RODAPÉ EM PISO KORODUR, 

COM 0,07cm x 0,01 M 24,00 T T 35,00 840,00 

SUBTOTAL     Ó Ó   14.017,57 

09.00 ESQUADRIAS       R R     

09.01 
ESQUADRIAS DE 

MADEIRA       I I     

09.01.01 SINAPI - 73910/006 

P2, P3 E P4 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 
LISA - 0,80X2,10m, 5CM, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR E DOBRADIÇAS un. 5,00 O O 337,82 1.689,10 

09.02 
ESQUADRIAS 
METALICAS               

09.02.01 SINAPI – 74067/001 

J1 - JANELA ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS 
PARA VIDRO, LINHA 25, INCLUSO GUARNIÇÃO E 

VIDRO LISO INCOLOR m² 2,00 O O 424,16 848,32 

09.02.02 SINAPI – 73809/001 
J2 E J3 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, 

INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA m² 4,27     454,97 1.942,72 

09.02.03 SINAPI – 68052 J4 - JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m² 1,12 P P 423,32 474,12 

09.02.04 COMPOSIÇÃO J5 - JANELA DE CORRER COM VIDRO BLINDEX m² 0,48 R R 269,36 129,29 

09.02.05 SINAPI - 73933/002 
P1 E P7 - PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO 

CHAPA LISA, COM GUARNICOES m² 20,70 E E 242,73 5.024,51 

09.02.06 SINAPI 74071-2 
P5 E P6 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

VENEZIANA, COM GUARNICAO m² 5,04 E E 277,83 1.400,26 



 

09.02.07 SINAPI - 74068/004 

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA 
PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D, 

ACABAMENTO POPULAR, FECHO DE EMBUTIR 
TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO 

CROMADO 22CM un. 1,00 N N 146,71 146,71 

09.02.08 SINAPI – 74070/002 

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA 
PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO 

MÉDIO un. 5,00 C C 88,04 440,20 

09.02.09 SINAPI - 7101 

LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA 
REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE 
MADEIRA DAS PORTAS, ESPESSURA 1,3MM, 

FIXADO COM COLA m² 16,80 H H 70,37 1.182,22 

09.02.10 COMPOSIÇÃO BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTA DUAS FOLHAS un. 1,00 I I 1.164,69 1.164,69 

09.02.11 SINAPI - 74067/003 
J6 - JANELA DE ALUMÍNIO, VENEZIANA 

0,80X0,80m m² 0,64 M M 641,94 410,84 

09.02.12 SINAPI – 85172 

Cercamento em tela tipo alambrado com 
mourões de concreto T, espaçamento 2,00 

metros, altura livre 2,00 metros, malha 
5cmx5cm, fio 14 BWG M 100,00 M M 63,73 6.373,00 

SUBTOTAL     E E   21.225,98 

10.00 REVESTIMENTOS       N N     

10.01 REVESTIMENTO  INTERNO/EXTERNO     T T     

10.01.01 SINAPI - 5974 
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO m² 490,84 O O 3,28 1.609,96 

10.01.02 SINAPI – 5982 

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA)  TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 

PREPARO MECANICO m² 490,84     13,45 6.601,80 

10.01.03 COMPOSIÇÃO 

AZULEJO 1A 30X60CM FIXADO ARGAMASSA 
COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO  m² 167,88 P P 46,76 7.850,19 

SUBTOTAL 
  

E E 
 

16.061,94 



 

11.00 PINTURA       L L     

11.01 PINTURA  INTERNA/EXTERNA     O O     

11.01.01 SINAPI - 73954/001 
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS m² 249,76 S S 11,02 2.752,36 

11.01.02 SINAPI – 79462 EMASSAMENTO EPOXI, DUAS DEMAOS m² 73,20     58,78 4.302,70 

11.01.03 SINAPI - 79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 73,20     35,08 2.567,86 

11.01.04 SINAPI - 74233/001 
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO m² 322,96 L L 2,55 823,55 

11.02 PINTURA TETO       I I     

11.02.01 SINAPI - 73751/001 
FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, 

UMA DEMAO m² 109,72 C C 2,69 295,15 

11.02.02 SINAPI – 73750/01 PINTURA PVA, DUAS DEMAOS m² 109,72 I I 7,35 806,44 

11.03 
PINTURA 
ESQUADRIAS       I I     

11.03.01 SINAPI – 6067 
Pintura esmalte sobre superfície metálica, 

inclusive proteção com zarcão m² 66,40 C C 21,58 1.432,91 

11.03.02 SINAPI – 79466  
Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos 

(guarnições e alizares) m² 8,75 C C 10,87 95,11 

SUBTOTAL     T T   13.076,07 

12.00 INSTALAÇÕES ELETRICAS: ILUMINAÇÃO, TOMADAS      A A     

12.01 
INSTALAÇÕES 

PREDIAS       N N     

12.01.01 SETOP ELE-LUM-026 

Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de 
aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, 

refletor e aletas parabólicas em alumínio 
anodizado de alta pureza e refletância para 2 

lâmpadas de 32 w Pç 27,00 T T 121,15 3.271,05 



 

12.01.02 COMPOSIÇÃO 

Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de 
aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, 

refletor e aletas parabólicas em alumínio 
anodizado de alta pureza e refletância para 2 

lâmpadas de 32 w - anti-explosão Pç 6,00 E E 185,41 1.112,45 

12.01.03 SETOP ELE-LUM-051 
Luminaria tipo arandela tipo tartaruga com 

lâmpada 60w - Completa Pç 4,00 S S 64,13 256,52 

12.01.04 COMPOSIÇÃO 
Luminaria tipo Drop's completa copm lâmpada 

de 100w (completa) Pç 2,00     38,01 76,01 

12.01.05 SETOP ELE-CAL-050 

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 
ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 50 MM COM 

TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO m 20,00     63,96 1.279,20 

12.01.06 SETOP ELE-PER-040 Saída lateral p/ eletroduto Ø 3/4" pç 57,00     4,37 249,09 

12.01.07 SETOP ELE-PER-020 Perfilado liso 38x38xmm chapa 16 m 99,00     20,63 2.042,37 

12.01.08 SETOP ELE-PER-070 Gancho longo p/ perfilado 44x32mm pç 49,50     4,91 243,05 

12.01.09 SETOP ELE-PER-060 Suporte para luminaria curto pç 33,00 O O 4,09 134,97 

12.01.10 COMPOSIÇÃO Curva de inversão 90° 38x38mm pç 1,00 B B 8,61 8,61 

12.01.11 COMPOSIÇÃO Junção interna I 38mm pç 16,50 R R 4,56 75,22 

12.01.12 SETOP ELE-PER- 055 Junção interna L 38mm pç 2,00 I I 4,89 9,78 

12.01.13 COMPOSIÇÃO Junção interna T 38mm pç 3,00 G G 4,56 13,68 

12.01.14 COMPOSIÇÃO Junção interna X 38mm pç 5,00 A A 4,56 22,80 

12.01.15 SETOP ELE-PER-080 Vergalhão galvan. rosca total 1/4" m 24,75 T T 7,39 182,90 

12.01.16 SETOP ELE-ELE-055 

Eletroduto de ferro esmaltado semi- pesado 
20mm Ø3/4", fornecimento e instalação - 

Inclusive Conexões m 258,00 Ó Ó 12,42 3.204,36 

12.01.17 SETOP ELE-ELE-010 
Eletroduto PVC Rígido roscável 20mm (Ø3/4"), 
fornecimento e instalação - Inclusive Conexões m 20,00 R R 7,04 140,80 

12.01.18 SETOP ELE-ELE-015 
Eletroduto de PVC rigído roscável 25mm (Ø1"), 
fornecimento e instalação - Inclusive Conexões m 12,00 I I 7,82 93,84 



 

12.01.19 SETOP ELE-ELE-030 
Eletroduto de PVC rigído roscável 50mm (Ø2"), 
fornecimento e instalação - Inclusive Conexões m 3,00 O O 12,69 38,07 

12.01.20 SETOP ELE-ELE-045 
Eletroduto de PVC rigído roscável 75mm (Ø3"), 
fornecimento e instalação - Inclusive Conexões m 80,00     34,76 2.780,80 

12.01.21 COMPOSIÇÃO Placa para dispositivo pialplus para 1 modulo Pç 97,00 O O 6,84 663,36 

12.01.22 SETOP ELE-CON-010 Condulete de alumínio tipo "C" Ø3/4" pç 25,00     14,07 351,75 

12.01.23 SETOP ELE-CON-030 Condulete de alumínio tipo "E" Ø3/4" pç 53,00 P P 13,67 724,51 

12.01.24 SETOP ELE-CON-220 Condulete de alumínio tipo "LL" Ø3/4" pç 5,00 R R 13,95 69,75 

12.01.25 SETOP ELE-CON-145 Condulete de alumínio tipo "LR" Ø3/4" pç 14,00 E E 14,01 196,14 

12.01.26 SETOP ELE-CXS-019 Caixa metálica com tampa 10x10cm pç 1,00 E E 14,73 14,73 

12.01.27 SETOP ELE-INT-020 Interruptor bipolar 1 tecla simples  pç 7,00 N N 25,08 175,56 

12.01.28 COMPOSIÇÃO Interruptor bipolar 2 teclas simples  pç 3,00 C C 37,70 113,09 

12.01.29 COMPOSIÇÃO Interruptor bipolar 3 teclas simples  pç 1,00 H H 46,10 46,10 

12.01.30 SETOP ELE-TOM-005 Tomada 2P+T padrão brasileiro 10A - 250V  pç 11,00 I I 12,89 141,79 

12.01.31 SETOP ELE-TOM-015 
Tomada 2P+T simples vermelha padrão brasileiro 

20A - 250V  pç 29,00 M M 15,36 445,44 

12.01.32 SETOP ELE-TOM-015 
Tomada 2P+T simples padrão brasileiro 20A - 

250V  pç 36,00 E E 15,36 552,96 

12.01.33 SINAPI -  72339 Tomada 3P+T padrão brasileiro 30A – 440V  pç 2,00 N N 30,35 60,70 

12.01.34 COMPOSIÇÃO 
Tomada Trifásica padrão Steck com bloqueio 

mecânico 32 A pç 4,00 T T 48,72 194,87 

12.01.35 COMPOSIÇÃO 
Tomada Trifásica padrão Steck com bloqueio 

mecânico 63 A pç 1,00 O O 76,62 76,62 

12.01.36 SINAPI 73860/9 
Cabo isol.PVC - 750V (Superastic Flex Dupla 

Camada BWF Antiflam) 4mm² m 1.000,00     2,77 2.770,00 

12.01.37 SINAPI 73860/10 
Cabo isol.PVC - 750V (Superastic Flex Dupla 

Camada BWF Antiflam) 6mm² m 500,00 P P 3,77 1.885,00 

12.01.38 SINAPI 73860/12 
Cabo isol.PVC - 750V (Superastic Flex Dupla 

Camada BWF Antiflam) 16mm² m 15,00 E E 6,72 100,80 



 

12.01.39 SINAPI 83417 
Cabo isol.PVC 70° - ench.PVC - 0,6/1,0kV 

(Sintenax Flex) 2,5mm² m 50,00 L L 2,20 110,00 

12.01.40 SINAPI 83420 
Cabo isol.PVC 70° - ench.PVC - 0,6/1,0kV 

(Sintenax Flex) 10 mm² m 50,00 O O 5,51 275,50 

12.01.41 SINAPI 83423 
Cabo isol.PVC 90° - ench.PVC - 0,6/1,0kV 

(Sintenax Flex) 35mm² - Verde m 80,00 S S 15,03 1.202,40 

12.01.42 SINAPI 83425 
Cabo isol.PVC 90° - ench.PVC - 0,6/1,0kV 

(Sintenax Flex) 70mm² - Azul m 80,00     27,83 2.226,40 

12.01.43 SINAPI 83425 
Cabo isol.PVC 90° - ench.PVC - 0,6/1,0kV 

(Sintenax Flex) 70mm² - Preto m 240,00     27,80 6.672,00 

12.01.44 COMPOSIÇÃO Cabo quadriplex alumínio 70mm² m 360,00 L L 18,59 6.690,96 

12.01.45 COMPOSIÇÃO Alça preformada 35mm² Pç 2,00 I I 6,27 12,54 

12.01.46 SINAPI - 72259 
Terminal ou conector de pressão - para cabo de 

10mm² - fornecimento e instalação pç 10,00 C C 7,96 79,60 

12.01.47 SINAPI - 72260 
Terminal ou conector de pressão - para cabo de 

16mm² - fornecimento e instalação pç 10,00 I I 8,54 85,40 

12.01.48 SINAPI - 72262 
Terminal ou conector de pressão - para cabo de 

35mm² - fornecimento e instalação pç 2,00 T T 9,51 19,02 

12.01.49 SINAPI - 72264 
Terminal ou conector de pressão - para cabo de 

70mm² - fornecimento e instalação pç 8,00 A A 12,55 100,40 

12.01.50 SINAPI – 74130/1 
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 

V) - DIN 10 A - 5 kA pç 1,00 N N 8,92 8,92 

12.01.51 SINAPI – 74130/1 
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 

V) - DIN 16 A - 5 kA pç 8,00 T T 8,92 71,36 

12.01.52 SINAPI – 74130/1 
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 

V) - DIN 20 A - 5 kA pç 1,00 E E 8,92 8,92 

12.01.53 SINAPI – 74130/1 
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 

V) - DIN 25 A - 5 kA pç 1,00 S S 8,92 8,92 

12.01.54 SINAPI – 74130/3 
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) 

- DIN 10 A - 5 kA pç 3,00     42,45 127,35 



 

12.01.55 SINAPI – 74130/3 
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) 

- DIN 16 A - 5 kA pç 3,00     42,45 127,35 

12.01.56 SINAPI – 74130/3 
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) 

- DIN 20 A - 5 kA pç 1,00     42,45 42,45 

12.01.57 SINAPI – 74130/3 
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) 

- DIN 25 A - 5 kA pç 8,00 O O 42,45 339,60 

12.01.58 SINAPI – 74130/3 
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) 

- DIN 32 A - 5 kA pç 2,00 B B 42,45 84,90 

12.01.59 SINAPI – 74130/4 
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) 

- DIN 20 A - 5 kA pç 3,00 R R 58,47 175,41 

12.01.60 COMPOSIÇÃO 
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) 

- DIN 32 A - 10 kA pç 2,00 I I 59,30 118,60 

12.01.61 SINAPI – 74130/5 
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) 

- DIN 60 A - 10 kA pç 2,00 G G 79,00 158,00 

12.01.62 SINAPI – 74130/6 
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) 

- DIN 175 A - 10 kA pç 2,00 A A 232,01 464,02 

12.01.63 COMPOSIÇÃO 
Dispositivo DR Bipolar 30mA (220/127VCA) Tipo 

AC 25A pç 8,00 T T 78,56 628,48 

12.01.64 COMPOSIÇÃO 
Dispositivo DR Tetrapolar 30mA (220/127VCA) 

Tipo AC 25A pç 9,00 Ó Ó 88,56 797,04 

12.01.65 COMPOSIÇÃO 
Dispositivo DR Tetrapolar 30mA (220/127VCA) 

Tipo AC 40A pç 3,00 R R 88,56 265,68 

12.01.66 COMPOSIÇÃO 
Dispositivo de proteção contra surtos 175 

VCA/350VCC - 40kA pç 8,00 I I 58,61 468,88 

12.01.67 COMPOSIÇÃO Caixa de Passagem em alvenaria tipo ZC pç 5,00 O O 74,59 372,95 

12.01.68 COMPOSIÇÃO 
Tampão para caixa de passagem em alvenaria 

tipo ZC pç 5,00     172,10 860,50 



 

12.01.69 COMPOSIÇÃO 

Quadro de Distribuicao de circuitos (Q.D.C.),  de 
sobrepor, fabricado em chapa de aço #18MSG, 

portas com fecho rápido, barramentos 
3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e 

pintados)  250 A, acabamento em epóxi na cor 
cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 

132 espaços , monopolares, montado com 
disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o  
diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. 
Espessura mínima da chapa :Tampa 16, caixa 16 

e Placa de Montagem 16. Quadro com 
tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho 

químico (desengraxe e fosfatização à base de 
fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura 

eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de 
Montagem: Chapa zincada a quente 

(galvanizada), proteção contra contatos;  pç 1,00 O O 8.498,48 8.498,48 

12.01.70 COMPOSIÇÃO 

Quadro de Distribuicao de circuitos (Q.D.C. 1),  
de sobrepor, fabricado em chapa de aço 

#18MSG, portas com fecho rápido, barramentos 
3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e 

pintados)  100 A, acabamento em epóxi na cor 
cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 

32 espaços , monopolares, montado com 
disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o  
diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. 
Espessura mínima da chapa :Tampa 16, caixa 16 

e Placa de Montagem 16. Quadro com 
tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho 

químico (desengraxe e fosfatização à base de 
fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura 

eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de pç 1,00     471,10 471,10 



 

Montagem: Chapa zincada a quente 
(galvanizada), proteção contra contatos;  

12.02 SUBESTAÇÃO 

12.02.01 SINAPI - 73857/002 

TRANSFORMADOR ISOLADO 112,5KVA - 15KV - 
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO 

MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO pç 1,00 P P 8.785,83 8.785,83 

12.02.02 SINAPI - 73783/017 

Poste de concreto 11-600 Dan (Mínimo) Seção 
Circular - INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO pç 1,00 R R 1.186,26 1.186,26 

12.02.03 COMPOSIÇÃO Cruzeta de fibra pç 1,00 E E 137,06 137,06 

12.02.04 COMPOSIÇÃO Mão francesa pç 1,00 E E 221,97 221,97 

12.02.05 COMPOSIÇÃO Parafuso 16 x 250 pç 3,00 N N 38,01 114,03 

12.02.06 COMPOSIÇÃO Parafuso 16 x 200 pç 1,00 C C 29,16 29,16 

12.02.07 COMPOSIÇÃO Parafuso 16 x 125 pç 1,00 H H 23,56 23,56 

12.02.08 SINAPI - 73781/002 Isolador porcelana 15 kV pç 3,00 I I 20,91 62,73 

12.02.09 SINAPI - 73781/003 Isolador tipo pino 15 kV pç 3,00 M M 78,55 235,65 

12.02.10 COMPOSIÇÃO Laço de amarração pré-formado pç 3,00 E E 77,96 233,87 

12.02.11 COMPOSIÇÃO Cabo CAA 51 mm m 20,00 N N 12,45 249,00 

12.02.12 COMPOSIÇÃO Para raio 12 kVA pç 3,00 T T 456,86 1.370,58 

12.02.13 COMPOSIÇÃO Suporte L para cruzeta pç 6,00 O O 31,27 187,62 

12.02.14 COMPOSIÇÃO Chave fusível tipo C pç 3,00     1.326,31 3.978,93 

12.02.15 COMPOSIÇÃO Cabo 6,4 mm m 30,00 P P 7,76 232,77 

12.02.16 SINAPI - 83484 
Haste terra padrão CEMIG, 3/4” x 3,00 m com 

conector pç 4,00 E E 45,25 181,00 

12.02.17 COMPOSIÇÃO Terminal 6,4 mm pç 9,00 L L 4,04 36,35 

12.02.18 COMPOSIÇÃO Cabo multiplexado isolado 50 mm m 41,00 O O 15,04 616,68 

12.02.19 COMPOSIÇÃO Terminal DM para mufla pç 3,00 S S 335,21 1.005,63 

12.02.20 COMPOSIÇÃO Terminal DR para transformador pç 3,00     45,82 137,45 

12.02.21 COMPOSIÇÃO Alça pré-formada 9,5 mm pç 2,00     67,94 135,87 



 

12.02.22 SINAPI 73860/22 Cabo flexível de cobre 35 mm preto fase m 95,00 L L 13,29 1.262,55 

12.02.23 SINAPI 73860/22 Cabo flexível de cobre 35 mm azul neutro m 35,00 I I 13,29 465,15 

12.02.24 SINAPI - 72262 
Terminal 35 mm 2 furos FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO pç 4,00 C C 9,51 38,04 

12.02.25 COMPOSIÇÃO Olhal pç 3,00 I I 45,12 135,35 

12.02.26 COMPOSIÇÃO Cabo 02 CA m 35,00 T T 14,60 510,97 

12.02.27 COMPOSIÇÃO Alça pré-formada CA cabo 02 pç 2,00 A A 68,09 136,17 

12.02.28 COMPOSIÇÃO Medidor trifásico digital pç 1,00 N N 814,54 814,54 

12.02.29 COMPOSIÇÃO Caixa para medição pç 1,00 T T 176,42 176,42 

12.02.30 SINAPI - 74130/006 
Disjuntor trifásico 150 A - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO pç 1,00 E E 232,01 232,01 

12.02.31 SINAPI - 74130/006 Disjuntor trifásico 175 A pç 1,00 S S 232,01 232,01 

12.02.32 SETOP - ELE-ELE-120 
Tubo galvanizado descida do poste 2" - 

INCLUSIVE CONEXÕES pç 1,00     156,42 156,42 

12.02.33 COMPOSIÇÃO Elo fusível 6H pç 3,00     81,01 243,02 

12.02.34 SETOP - ELE-ELE-030 
Tubo PVC 2" uso subterrâneo - INCLUSIVE 

CONEXÕES m 9,00     12,69 114,21 

12.02.35 COMPOSIÇÃO 
Caixa CM-10 com barramento trifásico+N+T para 

350 A pç 1,00     1.133,08 1.133,08 

SUBTOTAL           80.203,77 

13.00 INSTALAÇÕES SPDA               

13.01 COMPOSIÇÃO 

Caixa de Equalização com barramento 210x210 
cm de aço para embutir com 8 terminais de # 16 

mm² + 1 terminal de # 50 mm² - ref. TEL 901 pç 1,00 O O 180,79 180,79 

13.02 COMPOSIÇÃO Caixa de inspeção tipo solo TEL 552 pç 11,00 B B 16,88 185,67 

13.03 COMPOSIÇÃO Tampa reforçada Ø300  TEL 536 pç 11,00 R R 120,00 1.320,00 

13.04 COMPOSIÇÃO Conector para medição TEL 560 pç 8,00 I I 15,24 121,92 

13.05 COMPOSIÇÃO Caixa para conector de medição TEL 541 pç 8,00 G G 5,00 40,00 

13.06 COMPOSIÇÃO 
Haste de aterramento alta camada Ø 5/8"x2,40m 

- TEL5814 pç 11,00 A A 56,69 623,59 



 

13.07 SINAPI -  72251 Cabo de cobre nu # 16 mm² m 20,00 T T 7,95 159,00 

13.08 SINAPI -  72253 Cabo de cobre nu # 35 mm² m 141,00 Ó Ó 16,53 2.330,73 

13.09 SINAPI -  72254 Cabo de cobre nu # 50 mm² m 244,00 R R 22,23 5.424,12 

13.10 COMPOSIÇÃO Molde para solda exotérmica tipo CDH - 35x35 pç 1,00 I I 175,12 175,12 

13.11 COMPOSIÇÃO Molde para solda exotérmica tipo PYH - 50x16 pç 1,00 O O 175,12 175,12 

13.12 COMPOSIÇÃO Molde para solda exotérmica tipo PYH - 50x50 pç 1,00     165,33 165,33 

13.13 COMPOSIÇÃO Molde para solda exotérmica tipo HCJ - Ø5/8x35 pç 1,00 O O 174,00 174,00 

13.14 COMPOSIÇÃO Molde para solda exotérmica tipo HCL - Ø5/8x50 pç 1,00     169,00 169,00 

13.15 COMPOSIÇÃO Cartucho para solda exotérmica 32 pç 12,00     3,74 44,88 

13.16 COMPOSIÇÃO Cartucho para solda exotérmica 65 pç 8,00 P P 7,35 58,80 

13.17 COMPOSIÇÃO Cartucho para solda exotérmica 90 pç 6,00 R R 9,50 57,00 

13.18 COMPOSIÇÃO Cartucho para solda exotérmica 115 pç 11,00 E E 12,68 139,48 

13.19 SETOP ELE-ELE-015 
Eletroduto de PVC rigído roscável 25mm (Ø1"), 
fornecimento e instalação , inclusive conexões m 8,00 E E 7,82 62,56 

13.20 SETOP SPDA-PRE-010 Presilha para cabo  de cobre 35mm² pç 117,00 N N 0,62 72,54 

13.21 SETOP SPDA-TER-010 Terminal aéreo 258 cm pç 18,00 C C 6,07 109,26 

13.22 COMPOSIÇÃO Conector split-bolt em latão estanhado TEL 5021 pç 18,00 H H 8,45 152,10 

SUBTOTAL     I I   11.941,00 

14.00 INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO     M M     

14.01 SINAPI – 73775/002 

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L 
INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCACAO und 3,00 E E 110,27 330,81 

14.02 SETOP-INC-LUM-005 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 

COM LÂMPADA DE 8 W und 11,00 N N 70,71 777,81 

14.03 SETOP-INC-PLA-005 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 

MM und 3,00 T T 18,00 54,00 

14.04 SETOP-INC-PLA-015 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 

190 MM (SAÍDA - DIREITA) und 1,00 O O 21,24 21,24 

14.05 SETOP-INC-PLA-035 PLACA FOTOLUMINESCENTE - 380 X 190 MM und 10,00     21,24 212,40 



 

(SAÍDA) 

14.06 SETOP-INC-PLA-040 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "A7" - TRIÂNGULO 

300 MM (RISCO INCÊNDIO) und 2,00 P P 22,35 44,70 

14.07 SETOP - INC-PLA-045 PLACA FOTOLUMINESCENTE - D = 300 MM  und 2,00 E E 22,35 44,70 

14.08 SETOP - INC-PLA-045 
PLACA FOTOLUMINESCENTE QUADRADA - L = 

1000MM und 1,00 L L 22,50 22,50 

SUBTOTAL     O O   1.508,16 

15.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS     S S     

15.01 INSTALAÇÃO DE ÁGUA             

15.01.01 SETOP - HID-DAG-015 
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 

1000 L und 2,00     399,64 799,28 

15.01.02 SETOP - HID-REG-095 REGISTRO DE ESFERA  EM PVC SOLDÁVEL - 3/4" Pç 2,00 L L 12,64 25,28 

15.01.03 SETOP – HID-REG-075 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA - 3/4" Pç 2,00 I I 55,37 110,74 

15.01.04 SETOP – HID-REG-010 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA - 3/4" Pç 2,00 C C 60,68 121,36 

15.01.04 SINAPI - 74184/001 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 1" Pç 1,00 I I 41,38 41,38 

15.01.05 SINAPI – 74185/001 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4" Pç 1,00 T T 32,28 32,28 

15.01.06 SINAPI – 74180/001 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 2 ½" Pç 1,00 A A 222,48 222,48 

15.01.07 SETOP - MET-BOL-005 Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2" pç 2,00 N N 7,34 14,68 

15.01.08 SINAPI - 72783 
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água; 20 mm - 

1/2" pç 2,00 T T 9,36 18,72 

15.01.09 SINAPI - 72784 
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água; 25 mm - 

3/4" pç 4,00 E E 11,18 44,72 

15.01.10 SINAPI - 72785 
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água; 32 mm - 

1" pç 2,00 S S 18,17 36,34 

15.01.11 SINAPI – 75030/008 
Tubos; PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL -  ÁGUA 

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE - 20 mm M 15,63     9,38 146,61 

15.01.12 SINAPI – 75030/001 
Tubos; PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL - ÁGUA INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTE - 25 mm M 67,49     11,32 763,99 



 

15.01.13 SINAPI – 75030/002 
Tubos; PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL - ÁGUA INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTE - 32 mm M 16,86 O O 16,57 279,37 

15.01.14 COMPOSIÇÃO Registro Aquatherm; 22 mm pç 2,00 B B 9,71 19,41 

15.01.15 SINAPI - 21124 Tubo CPVC 3 Mts; 22 mm M 9,72 R R 20,99 204,02 

15.02 
INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL  - caixas de esgoto, e 

rede separada do esgoto sanitário     I I     

15.02.01 COMPOSIÇÃO 

TANQUE VERTICAL, DE CAPACIDADE NOMINAL 
5000L, FABRICADO POR MOLDAGEM 

ROTACIONAL EM POLIETILENO LINEAR, 
EQUIPADO COM VÁLCULA TIPO ESFERA EM PPFV 
DE 2" DE DIÂMETRO, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO 

EM VITON. dIAMÊTRO: 1800mm A=2370mm und 2,00 G G 2.438,72 4.877,44 

15.02.02 SINAPI - 74104/001 Caixa de inspeção esgoto simples; CE- 60x60 cm Pç 7,00 A A 105,18 736,26 

15.02.03 SINAPI - 40777 Caixa sifonada;  150x150x50 Pç 6,00 T T 27,78 166,68 

15.02.04 SINAPI - 72291 Caixa sifonada; 150x185x75 Pç 5,00 Ó Ó 37,06 185,30 

15.02.05 SINAPI - 11741 Ralo sifonado alt. reg. saída  40; 100 mm - 40 mm Pç 2,00 R R 12,95 25,90 

15.02.06 SINAPI - 85123 

TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E 
ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 62,34 I I 21,04 1.311,63 

15.02.07 SETOP - HID-TUB-079 

TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E 
ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 

MM M 14,90 O O 14,38 214,26 

15.02.08 SETOP - HID-TUB-080 

TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E 
ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 

MM M 43,73     28,05 1.226,63 

15.02.09 SETOP - HID-TUB-078 

TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E 
ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 

MM M 9,66 O O 10,57 102,11 

15.02.10 SETOP - HID-TUB-020 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTES; 40 mm M 3,64     19,15 69,71 



 

15.02.11 SETOP - HID-TUB-025 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTES; 50 mm M 4,05     21,90 88,70 

15.02.12 SETOP - HID-TUB-035  
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTES; 75 mm M 8,61 P P 44,56 383,66 

15.02.13 SETOP - HID-MIT-005 Terminal de ventilação; 75 mm pç 1,00 R R 4,91 4,91 

15.02.14 SINAPI – 73481 
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA 

COMPACTA, PROF. 0 M < H <= 1 M m³ 15,00 E E 17,88 268,20 

15.02.15 SINAPI –  72920 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE m³ 12,00 E E 11,07 132,84 

15.02.16 SINAPI – 73882/002 
Calha de concreto simples, meia cana, diâmtero 

300 mm M 20,00 N N 33,60 672,00 

SUBTOTAL       C C   13.346,88 

16.00 
LOUCAS / ACESSORIOS E OUTROS – torneiras nas bancadas de apoio, 
preparo e laboratório     H H     

16.01 SINAPI -74193/001 
VASO SANITARIO P.N.E. - LOUCA BRANCA COM 

ASSENTO und 2,00 I I 212,94 425,88 

16.02 SINAPI – 74148-1 

LAVATORIO EM BANCA MÁRMORE BRANCO 
80X55 COM CUBA EMBUTIR OVAL FERRA GENS 

EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" 
TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA 

DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 2,00 M M 269,87 539,74 

16.03 SINAPI – 85095 
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA 

CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" und 2,00 E E 81,82 163,64 

16.04 SINAPI – 6004 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA und 2,00 N N 38,79 77,58 

16.05 SINAPI - 6007 
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15cm - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 2,00 T T 31,86 63,72 

16.06 SINAPI -74125/002 

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM 
MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M 

PLASTIFICADO COLADO m² 2,00 O O 225,40 450,80 



 

16.07 SINAPI - 6008 
CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES, TIPO 
GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO und 3,00     26,82 80,46 

16.08 SETOP - ACE-BAN-010 BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. und 2,00 P P 641,90 1.283,80 

16.09 SETOP - ACE-BAR-005 
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 

80 CM (LAVATÓRIO) und 2,00 E E 251,26 502,52 

16.10 SETOP - ACE-BAR-010 
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 

100 CM (PAREDE) und 2,00 L L 263,50 527,00 

16.11 SETOP - ACE-BAR-015 

BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX 
PARA P.N.E L = 80CM (VASO SANITÁRIO) 

CONFORME NBR 9050 und 6,00 O O 256,82 1.540,92 

16.12 SETOP - ACE-BAR-020 BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) und 4,00 S S 184,52 738,08 

16.13 SINAPI – 1368 
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,00     56,90 113,80 

16.14 SINAPI – 86945 
PIA BANCADA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 

1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,00     880,81 1.761,62 

16.15 SETOP - BAN-ARD-005 
BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM 

ALVENARIA m² 21,60 L L 161,06 3.478,90 

16.16 SINAPI – 86910 

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 
1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,00 I I 96,99 193,98 

16.17 SETOP MET-TOR-040 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO und 4,00 C C 67,69 270,76 

16.18 SINAPI -74087/001 PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM m 11,30 I I 2,64 29,83 

16.19 
SETOP - BAN-CON-

005 
BANCADA SIMPLES EM CONCRETO, APOIADA EM 

ALVENARIA m² 1,50 T T 156,42 234,63 

SUBTOTAL     A A   12.477,66 

17.00 TELEFONIA E DADOS     N N     

17.01 SETOP ELE-CXS-125 Caixa de Passagem em alvenaria tipo R1 pç 2,00 T T 314,32 628,64 

17.02 SETOP ELE-CXS-210 Tampa para Caixa de passagem em alvenaria tipo pç 2,00 E E 257,65 515,30 



 

R1 

17.03 SETOP CAB-CAB-015 

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM 
REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A 

CHAMA m 336,00 S S 4,45 1.495,20 

17.04 MERCADO Cabo óptico monomodo 4 pares autosustentável m 400,00     9,50 3.800,00 

17.05 
MERCADO 

Patch Cord Óptico SM 9/125 SC/LC (duplex) und 
                            

2,00      180,00 360,00 

17.06 
MERCADO 

Fusões ópticas padrão LC und 
                            

4,00      125,00 500,00 

17.07 SETOP ELE-CAL-005 
Eletrocalha lisa 100x50 chapa 18 INCL TAMPA E 

CONEXÕES m 20,00     44,81 896,20 

17.08 SETOP ELE-PER-050 Saída lateral p/ eletroduto Ø 3/4" pç 4,00     4,23 16,92 

17.09 SETOP ELE-PER-045 Saída lateral p/ eletroduto Ø 1" pç 2,00     5,19 10,38 

17.10 SETOP ELE-ELE-055 
Eletroduto de ferro esmaltado pesado 20mm 

Ø3/4", fornecimento e instalação m 33,00     12,42 409,86 

17.11 SETOP ELE-ELE-060 
Eletroduto de ferro esmaltado pesado 25mm 

Ø1", fornecimento e instalação m 21,00     15,28 320,88 

17.12 SETOP ELE-ELE-030 
Eletroduto de PVC rigído roscável 50mm (Ø2"), 

fornecimento e instalação m 150,00     12,69 1.903,50 

17.13 SETOP ELE-CON-030 Condulete de alumínio tipo "E" Ø3/4" pç 4,00     13,67 54,68 

17.14 SETOP ELE-CON-015 Condulete de alumínio tipo "C" Ø1" pç 2,00     16,67 33,34 

17.15 SETOP ELE-CON-035 Condulete de alumínio tipo "E" Ø1" pç 2,00     16,42 32,84 

17.16 SETOP ELE-CON-225 Condulete de alumínio tipo "LL" Ø1" pç 1,00     16,85 16,85 

17.17 SETOP ELE-CON-150 Condulete de alumínio tipo "LR" Ø1" pç 1,00     16,56 16,56 

17.18 MERCADO 

Rack metálico 20 ES em estrutura parafusada em 
aço carbono com espessura de 1,2 mm 

fechamento traseiro, laterais e teto removíveis pç 1,00     577,48 577,48 

17.19 
SETOP CAB-PATCH-

015 
Patch panel 24 posições, categoria 6 com guia 

traseiro conj. 4,00     850,97 3.403,88 



 

17.20 
SETOP CAB-PATCH-

010 

Patch cord RJ45/RJ45 UTP-4P metálico categoria 
6 pinagem  T568A na cor azul (voz), comprimento 

3m pç 10,00     25,13 251,30 

17.21 
SETOP CAB-PATCH-

010 

Patch cord RJ45/RJ45 UTP-4P metálico categoria 
6 pinagem  T568A na cor amarelo (dados), 

comprimento 3m pç 10,00     25,13 251,30 

17.22 MERCADO 

Switch Gigabit V1910-24G c/ 24x 10/100/1000 
Mbps RJ45 + 4x mini-GBIC SFP (RJ45 ou Fibra) ou 

equivalente pç 1,00     1.300,00 1.300,00 

  SETOP CAB-RACK-025 Tampa cega 1U para rack 21" conj. 7,00     11,78 82,46 

17.23 SETOP CAB-RACK-020 Organizador de cabos de 1U para rack 21” conj. 3,00     41,02 123,06 

17.24 SETOP CAB-RACK-010 
Calha de tomadas para fixação no rack com 8 

tomadas 2P+T pç 1,00     87,74 87,74 

17.25 SETOP CAB-CON-005 Conector RJ45 cat 6 pç 20,00     19,11 382,20 

17.26 SETOP CAB-CER-010 Certificação garantia cabos cat 6E und 20,00     13,20 264,00 

SUBTOTAL           17.734,57 

18.00 LIMPEZA DA OBRA             

18.01 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 360,00     1,19 428,40 

SUBTOTAL           428,40 

                  

SUBTOTAL SEM BDI » 
     

357.364,23 

BDI»           22,61% 

PREÇO TOTAL COM BDI»           438.158,81 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PLANILHA    ANALÍTICA     

 

  
 

  

  
 

 
  

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
 

  

LOCAL: RODOVIA MG 424, KM65 - SETE LAGOAS - MINAS GERAIS 
 

  

OBJETO: INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DE DUPLO-HAPLÓIDES NO CNPMS   

              

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES         

01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  

I 00004083 ENCARREGADO DE OBRA H 20,19 880,00 17.767,20 

I 00002707 ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO H 98,07 264,00 25.890,48 

MST-PCM-006 PCMSO Und 150,00 4,00 600,00 

MST-EXA-005 EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL und 25,00 15,00 375,00 

FER-CAR-015 CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO und 147,00 3,00 441,00 

FER-DIS-005 DISCO PARA MAKITA und 41,50 5,00 207,50 

FER-DIS-015 DISCO PARA SERRA CIRCULAR und 150,00 1,00 150,00 

SINAPI - 
73618  Andaime metálico tipo fachadeiro Larg = 1,20 m Altura = 2,0 m M2/MES 6,66 4,32 28,77 

SINAPI - 
73683 

Sinalização de obras conforme NR-18  -  Segurança do Trabalho e 
Proteções und 27,12 1,00 27,12 



 

EMOP Plataforma de tábuas para andaimes, acessos e caminhos conforme NR-18 M 11,62 10,80 125,50 

VALOR          45.612,57 

       

01.03 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA 

  

CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

Pesquisa de 
mercado Uniforme  un 30,90 15,00 463,50 

Pesquisa de 
mercado Capacete com jugular un 9,16 15,00 137,40 

Pesquisa de 
mercado Botas de PVC par 32,58 7,00 228,06 

Pesquisa de 
mercado Botas de couro par 25,98 15,00 389,70 

Pesquisa de 
mercado Sapato de eletricista par 31,27 2,00 62,54 

Pesquisa de 
mercado Capas de Chuva un 21,61 15,00 324,15 

Pesquisa de 
mercado Cinto de segurança tipo paraquedista un 41,38 2,00 82,76 

Pesquisa de 
mercado Talabarte de segurança un 120,00 2,00 240,00 

Pesquisa de 
mercado Luva de borracha para eletricista par 3,40 2,00 6,80 



 

Pesquisa de 
mercado Luvas de PVC par 2,54 8,00 20,32 

Pesquisa de 
mercado Luvas de raspa par 8,99 10,00 89,90 

Pesquisa de 
mercado Óculos de segurança un 12,36 5,00 61,80 

Pesquisa de 
mercado Protetor auricular tipo plug par 3,55 15,00 53,25 

Pesquisa de 
mercado Máscara para soldador un 18,95 1,00 18,95 

Pesquisa de 
mercado Avental para soldador un 38,63 1,00 38,63 

Pesquisa de 
mercado Mascara facial p/ gases e poeiras un 2,16 15,00 32,40 

I - 10891 Extintor de incêndio PQS BC 6kg un 88,39 1,00 88,39 

i - 10886 Extintor de incêndio Água 10L un 101,41 1,00 101,41 

VALOR          2.439,96 

       

08.00 PISO 

08.05 PISO INDUSTRIAL - KORODUR - ARGAMASSADO DE ALTA DENSIDADE E ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A IMPACTO FREQUENTES 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado 

MONTAGEM DAS QUADRAS COM JUNTAS DE PVC RÍGIDA, FIXADAS COM 
CIMENTO E AREIA 2:1 NA ESPESSURA DE 0,03x,0,10mm M2 2,50 1,00 2,50 



 

  
Pesquisa de 
mercado 

APLICAÇÃO DE FIXADOR, FUNDIÇÃO COM AGREGADOS DE QUARTZO, 
CIMENTO E ADITIVOS, ESMERILHAMENTO DO PISO E GRANITINA COM 
TRÊS TIPOS DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS E TRÊS TIPOS DE ESMERIL M2 65,90 1,00 65,90 

  
Pesquisa de 
mercado 

LAPIDAÇÃO DO PISO DE KORODUR COM ENDURECEDOR QUÍMICO DE 
SUPERFÍCIE A BASE DE SILICATO E TRATAMENTO COM ACRÍLICOS DE ALTO 
BRILHO. M2 15,00 1,00 15,00 

  SINAPI - 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII - 32 KG 0,45 0,03 0,01 

    
PISO INDUSTRIAL - KORODUR - ARGAMASSADO DE ALTA DENSIDADE E 
ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A IMPACTO FREQUÊNTES M2 65,00 1,00 65,00 

  I 4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA  H 9,74 0,36 3,51 

  I 6111 SERVENTE  H 7,02 0,24 1,69 

  VALOR          70,20 

       08.09 CONFECÇÃO DE RODAPÉ EM PISO KORODUR, COM 0,07cm x 0,01 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado CONFECÇÃO DE RODAPÉ EM PISO KORODUR, COM 0,07cm x 0,01 M 35,00 1,00 35,00 

  VALOR          35,00 

       



 

09.00 ESQUADRIAS  

09.01 ESQUADRIAS METÁLICAS         

09.02.04 J5 - JANELA DE CORRER COM VIDRO BLINDEX - 0,80X0,60m  

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, COM CAIXILHO und 238,00 1,00 238,00 

  
SINAPI - 
84894 

PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU 
JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM und 12,98 2,00 25,96 

  I 6110 SERRALHEIRO H 10,12 0,36 3,64 

  I 6111 SERVENTE  H 7,02 0,25 1,76 

  VALOR          269,36 

 09.02.10 BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTA DUAS FOLHAS DE 1,20X2,10 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado TUBO PARA BARRA 1,20 und 37,99 1,00 37,99 

  
Pesquisa de 
mercado SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA BARRA und 348,82 2,00 697,64 

  
Pesquisa de 
mercado FECHADURA ALAVANCA CILINDRO 5 PINOS und 204,37 1,00 204,37 

  
Pesquisa de 
mercado TRINCO SUPERIOR E INFERIOR und 141,24 1,00 141,24 

  
Pesquisa de 
mercado HASTE DE TRAVAMENTO VERTICAL P/ PORTA DUAS FOLHAS und 78,11 1,00 78,11 



 

  I 6110 SERRALHEIRO H 10,12 0,36 3,64 

  I 6111 SERVENTE  H 7,02 0,24 1,69 

  VALOR          1.164,69 

 10.01 REVESTIMENTO  INTERNO/EXTERNO 

10.01.03 AZULEJO 1A 30X60CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO  

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado AZULEJO BRANCO 30 X 60CM EXTRA OU 1A QUALIDADE  M2 37,90 1,05 39,80 

  I 1380 CIMENTO BRANCO  KG 1,49 0,25 0,37 

  I 1381 
ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS 
CERAMICAS  KG 0,31 4,50 1,40 

  I 4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA  H 9,74 0,36 3,51 

  I 6111 SERVENTE  H 7,02 0,24 1,69 

  VALOR          46,76 

       12.00 INSTALAÇÕES ELETRICAS: ILUMINAÇÃO, TOMADAS  

12.01.02 Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas de 32 w - anti-explosão 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado 

Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada 
eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado 
de alta pureza e refletância para 2 lâmpadas de 32 w - anti-explosão pç 164,74 1,00 164,74 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,10 11,78 



 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,10 8,89 

  VALOR          185,41 

       12.01.04 Luminaria tipo Drop's completa copm lâmpada de 100w (completa) 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Luminaria tipo Drop's completa copm lâmpada de 100w (completa) pç 28,61 1,00 28,61 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          38,01 

       12.01.10 Curva de inversão 90° 38x38mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Curva de inversão 90° 38x38mm pç 5,66 1,00 5,66 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,20 2,14 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          8,61 

       12.01.11 Junção interna I 38mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Junção interna I 38mm pç 2,68 1,00 2,68 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          4,56 



 

       12.01.13 Junção interna T 38mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Junção interna T 38mm pç 2,68 1,00 2,68 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          4,56 

       12.01.14 Junção interna X 38mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Junção interna X 38mm pç 2,68 1,00 2,68 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          4,56 

       12.01.21 Placa para dispositivo pialplus para 1 modulo 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Placa para dispositivo pialplus para 1 modulo pç 5,95 1,00 5,95 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,11 0,89 

  VALOR          6,84 

       12.01.28 Interruptor bipolar 2 teclas simples  

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN PREÇO COEFIC. SUBTOTAL 



 

UNIT. 

  
Pesquisa de 
mercado Interruptor bipolar 2 teclas simples  pç 33,94 1,00 33,94 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,20 2,14 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,20 1,62 

  VALOR          37,70 

       12.01.29 Interruptor bipolar 3 teclas simples  

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Interruptor bipolar 3 teclas simples  pç 42,34 1,00 42,34 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,20 2,14 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,20 1,62 

  VALOR          46,10 

       12.01.34 Tomada Trifásica padrão Steck com bloqueio mecânico 32 A 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Tomada Trifásica padrão Steck com bloqueio mecânico 32 A pç 43,08 1,00 43,08 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,30 3,21 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,30 2,42 

  VALOR          48,72 

       12.01.35 Tomada Trifásica padrão Steck com bloqueio mecânico 63 A 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 



 

  
Pesquisa de 
mercado Tomada Trifásica padrão Steck com bloqueio mecânico 63 A pç 70,98 1,00 70,98 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,30 3,21 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,30 2,42 

  VALOR          76,62 

       12.01.44 Cabo quadriplex alumínio 70mm² 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Cabo quadriplex alumínio 70mm² pç 14,02 1,00 14,02 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,20 2,14 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,30 2,42 

  VALOR          18,59 

       12.01.45 Alça preformada 35mm² 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Alça preformada 35mm² pç 4,39 1,00 4,39 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          6,27 

       12.01.60 Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 32 A - 10 kA 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 32 A - 10 kA pç 44,55 1,00 44,55 



 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          59,30 

       12.01.63 Dispositivo DR Bipolar 30mA (220/127VCA) Tipo AC 25A 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Dispositivo DR Bipolar 30mA (220/127VCA) Tipo AC 25A pç 59,77 1,00 59,77 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,00 8,08 

  VALOR          78,56 

       12.01.64 Dispositivo DR Tetrapolar 30mA (220/127VCA) Tipo AC 25A 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Dispositivo DR Tetrapolar 30mA (220/127VCA) Tipo AC 25A pç 69,77 1,00 69,77 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,00 8,08 

  VALOR          88,56 

       12.01.65 Dispositivo DR Tetrapolar 30mA (220/127VCA) Tipo AC 40A 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Dispositivo DR Tetrapolar 30mA (220/127VCA) Tipo AC 40A pç 69,77 1,00 69,77 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,00 8,08 



 

  VALOR          88,56 

       12.01.66 Dispositivo de proteção contra surtos 175 VCA/350VCC - 40kA 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Dispositivo de proteção contra surtos 175 VCA/350VCC - 40kA pç 43,86 1,00 43,86 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          58,61 

       12.01.67 Caixa de Passagem em alvenaria tipo ZC 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Caixa de Passagem em alvenaria tipo ZC pç 55,80 1,00 55,80 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,00 8,08 

  VALOR          74,59 

       12.01.68 Tampão para caixa de passagem em alvenaria tipo ZC 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Tampão para caixa de passagem em alvenaria tipo ZC pç 134,52 1,00 134,52 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 2,00 21,42 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 2,00 16,16 

  VALOR          172,10 

       



 

12.01.69 Quadro de Distribuicao de circuitos (Q.D.C.) 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado 

Quadro de Distribuicao de circuitos (Q.D.C.),  de sobrepor, fabricado em 
chapa de aço #18MSG, portas com fecho rápido, barramentos 
3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados)  250 A, acabamento 
em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 132 
espaços , monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de 
acordo com o  diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura 
mínima da chapa :Tampa 16, caixa 16 e Placa de Montagem 16. Quadro 
com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe 
e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura 
eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a 
quente (galvanizada), proteção contra contatos;  pç 8.460,90 1,00 8.460,90 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 2,00 21,42 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 2,00 16,16 

  VALOR          8.498,48 

       12.01.70 Quadro de Distribuicao de circuitos (Q.D.C.1) 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 



 

  
Pesquisa de 
mercado 

Quadro de Distribuicao de circuitos (Q.D.C. 1),  de sobrepor, fabricado em 
chapa de aço #18MSG, portas com fecho rápido, barramentos 
3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados)  100 A, acabamento 
em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 32 
espaços , monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de 
acordo com o  diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura 
mínima da chapa :Tampa 16, caixa 16 e Placa de Montagem 16. Quadro 
com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe 
e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura 
eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a 
quente (galvanizada), proteção contra contatos;  pç 433,52 1,00 433,52 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 2,00 21,42 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 2,00 16,16 

  VALOR          471,10 

       12.02.03 Cruzeta de fibra 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Cruzeta de fibra pç 127,66 1,00 127,66 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 



 

  VALOR          137,06 

       12.02.04 Mão francesa 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Mão francesa pç 212,57 1,00 212,57 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          221,97 

       12.02.05 Parafuso 16 x 250 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Parafuso 16 x 250 pç 35,06 1,00 35,06 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,20 2,14 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          38,01 

       12.02.06 Parafuso 16 x 200 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Parafuso 16 x 200 pç 26,21 1,00 26,21 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,20 2,14 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          29,16 

       



 

12.02.07 Parafuso 16 x 125 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Parafuso 16 x 125 pç 20,61 1 20,61 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,2 2,142 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,1 0,808 

  VALOR          23,56 

       12.02.10 Laço de amarração pré-formado 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Laço de amarração pré-formado pç 68,56 1,00 68,56 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          77,96 

       12.02.11 Cabo CAA 51 mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Cabo CAA 51 mm pç 9,50 1,00 9,50 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,20 2,14 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          12,45 

       12.02.12 Para raio 12 kVA 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN PREÇO COEFIC. SUBTOTAL 



 

UNIT. 

  
Pesquisa de 
mercado Para raio 12 kVA pç 438,07 1,00 438,07 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,00 8,08 

  VALOR          456,86 

       12.02.13 Suporte L para cruzeta 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Suporte L para cruzeta pç 28,32 1,00 28,32 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,20 2,14 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          31,27 

       12.02.14 Chave fusível tipo C 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Chave fusível tipo C pç 1.288,73 1,00 1.288,73 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 2,00 21,42 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 2,00 16,16 

  VALOR          1.326,31 

       12.02.15 Cabo 6,4 mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 



 

  
Pesquisa de 
mercado Cabo 6,4 mm pç 5,88 1,00 5,88 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          7,76 

       12.02.17 Terminal 6,4 mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Terminal 6,4 mm pç 2,16 1,00 2,16 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          4,04 

       12.02.18 Cabo multiplexado isolado 50 mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Cabo multiplexado isolado 50 mm pç 11,02 1,00 11,02 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,30 3,21 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          15,04 

       12.02.19 Terminal DM para mufla 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Terminal DM para mufla pç 316,42 1,00 316,42 



 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,00 8,08 

  VALOR          335,21 

       12.02.20 Terminal DR para transformador 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Terminal DR para transformador pç 36,42 1,00 36,42 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          45,82 

       12.02.21 Alça pré-formada 9,5 mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Alça pré-formada 9,5 mm pç 58,54 1,00 58,54 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          67,94 

       12.02.25 Olhal 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Olhal pç 35,72 1,00 35,72 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 



 

  VALOR          45,12 

       12.02.26 Cabo 02 CA 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Cabo 02 CA m 12,72 1,00 12,72 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          14,60 

       12.02.27 Alça pré-formada CA cabo 02 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Alça pré-formada CA cabo 02 pç 62,45 1,00 62,45 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,30 3,21 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,30 2,42 

  VALOR          68,09 

       12.02.28 Medidor trifásico digital 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Medidor trifásico digital pç 795,75 1,00 795,75 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,00 8,08 

  VALOR          814,54 

       



 

12.02.29 Caixa para medição 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Caixa para medição pç 167,02 1,00 167,02 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          176,42 

       12.02.33 Elo fusível 6H 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Elo fusível 6H pç 71,61 1,00 71,61 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          81,01 

       12.02.35 Caixa CM-10 com barramento trifásico+N+T para 350 A 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Caixa CM-10 com barramento trifásico+N+T para 350 A pç 1.095,50 1,00 1.095,50 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 2,00 21,42 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 2,00 16,16 

  VALOR          1.133,08 

       13.00 INSTALAÇÕES SPDA 

13.01 Caixa de Equalização com barramento 210x210 cm de aço 



 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado 

Caixa de Equalização com barramento 210x210 cm de aço para embutir 
com 8 terminais de # 16 mm² + 1 terminal de # 50 mm² - ref. TEL 901 pç 171,39 1,00 171,39 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          180,79 

       13.03 Tampa reforçada Ø300  TEL 536 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Tampa reforçada Ø300  TEL 536 pç 110,22 1,00 110,22 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          119,62 

       13.04 Conector para medição TEL 560 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Conector para medição TEL 560 pç 13,28 1,00 13,28 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          15,16 

       13.05 Caixa para conector de medição TEL 541 



 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Caixa para conector de medição TEL 541 pç 3,04 1,00 3,04 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          4,92 

       13.06 Haste de aterramento alta camada Ø 5/8"x2,40m - TEL5814 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Haste de aterramento alta camada Ø 5/8"x2,40m - TEL5814 pç 46,91 1,00 46,91 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          56,31 

       13.02 Caixa de inspeção tipo solo TEL 552 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Caixa de inspeção tipo solo UN 15,00 1,00 15,00 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          16,88 

       

       13.10 Molde para solda exotérmica tipo CDH - 35x35 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN PREÇO COEFIC. SUBTOTAL 



 

UNIT. 

  
Pesquisa de 
mercado Molde para solda exotérmica tipo CDH - 35x35 pç 159,65 1,00 159,65 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          174,40 

       13.11 Molde para solda exotérmica tipo PYH - 50x16 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Molde para solda exotérmica tipo PYH - 50x16 pç 159,65 1,00 159,65 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 1,00 10,71 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          174,40 

       13.12 Molde para solda exotérmica tipo PYH - 50x50 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Molde para solda exotérmica tipo PYH - 50x50 pç 155,55 1,00 155,55 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

 
VALOR          164,95 

       13.13 Molde para solda exotérmica tipo HCJ - Ø5/8x35 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 



 

  
Pesquisa de 
mercado Molde para solda exotérmica tipo HCJ - Ø5/8x35 pç 164,22 1,00 164,22 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          173,615 

       13.14 Molde para solda exotérmica tipo HCL - Ø5/8x50 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Molde para solda exotérmica tipo HCL - Ø5/8x50 pç 159,22 1,00 159,22 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,50 5,36 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,50 4,04 

  VALOR          168,62 

       13.15 Cartucho para solda exotérmica 32 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Cartucho para solda exotérmica 32 pç 1,78 1,00 1,78 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          3,66 

       13.16 Cartucho para solda exotérmica 65 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Cartucho para solda exotérmica 65 pç 5,39 1,00 5,39 



 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,00 8,08 

  VALOR          14,54 

       13.17 Cartucho para solda exotérmica 90 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Cartucho para solda exotérmica 90 pç 7,54 1,00 7,54 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 

  VALOR          9,42 

       13.18 Cartucho para solda exotérmica 115 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Cartucho para solda exotérmica 115 pç 10,72 1,00 10,72 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 1,00 8,08 

  VALOR          19,871 

       13.22 Conector split-bolt em latão estanhado TEL 5021 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Conector split-bolt em latão estanhado TEL 5021 pç 6,49 1,00 6,49 

  I 02436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 10,71 0,10 1,07 

  I - 06113 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,08 0,10 0,81 



 

  VALOR          8,37 

       15.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

15.01 INSTALAÇÃO DE ÁGUA 

15.01.14 Registro Aquatherm; 22 mm 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado Registro Aquatherm; 22 mm M2 8,90 1,00 8,90 

  I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,05 0,10 0,81 

  VALOR          9,71 

       15.02 INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL 

15.02.01 TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO - 5000L 

  CODIGO  DESCRIÇÃO UN 
PREÇO 
UNIT. COEFIC. SUBTOTAL 

  
Pesquisa de 
mercado 

TANQUE VERTICAL, DE CAPACIDADE NOMINAL 5000L, FABRICADO POR 
MOLDAGEM ROTACIONAL EM POLIETILENO LINEAR, EQUIPADO COM 
VÁLCULA TIPO ESFERA EM PPFV DE 2" DE DIÂMETRO, COM ANÉIS DE 
VEDAÇÃO EM VITON. dIAMÊTRO: 1800mm A=2370mm und 2.363,68 1,00 2.363,68 

  I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 10,71 4,00 42,84 

  I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,05 4,00 32,20 

  VALOR          2.438,72 
 



 

 
 

 

PLANILHA    DE    QUANTIDADES   E    PREÇOS    UNITÁRIOS 
 

      
 

  

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
    

  

LOCAL: RODOVIA MG 424, KM65 - SETE LAGOAS - MINAS GERAIS 
      

  

OBJETO: INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DE DUPLO-HAPLÓIDES NO CNPMS 
    

  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS  4 MÊS 

    % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 13,95% 61.123,42 25,00% 15.280,85 25,00% 15.280,85 25,00% 15.280,85 25,00% 15.280,85 

02.00 CANTEIRO DE OBRAS 3,26% 14.281,08 100,00% 14.281,08             

03.00 FUNDAÇÃO 3,90% 17.078,85 100,00% 17.078,85             

04.00 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,53% 2.304,87 40,00% 921,95 60,00% 1.382,92         

05.00 ESTRUTURAL 7,18% 31.455,82 30,00% 9.436,75 70,00% 22.019,07         

06.00 ALVENARIAS 4,26% 18.671,37     100,00% 18.671,37         

07.00 COBERTURA 10,40% 45.547,31         70,00% 31.883,12 30,00% 13.664,19 

08.00 PISO 3,92% 17.186,73         50,00% 8.593,36 50,00% 8.593,36 

09.00 ESQUADRIAS 5,94% 26.024,85             100,00% 26.024,85 

10.00 REVESTIMENTOS 4,49% 19.693,30         50,00% 9.846,65 50,00% 9.846,65 

11.00 PINTURA 3,66% 16.032,37             100,00% 16.032,37 

12.00 
INSTALAÇÕES ELETRICAS: 
ILUMINAÇÃO, TOMADAS  22,44% 98.336,62 10,00% 9.833,66 20,00% 19.667,32 30,00% 29.500,98 40,00% 39.334,65 

13.00 INSTALAÇÕES SPDA 3,34% 14.640,68     50,00% 7.320,34 50,00% 7.320,34     

14.00 

INSTALAÇÃO DE COMBATE 
E PREVENÇÃO DE 

INCENDIO 0,42% 1.849,13             100,00% 1.849,13 

15.00 INSTALAÇÕES 3,73% 16.364,41     20,00% 3.272,88 60,00% 9.818,64 20,00% 3.272,88 



 

HIDROSANITÁRIAS 

16.00 

LOUCAS / ACESSORIOS E 
OUTROS – torneiras nas 

bancadas de apoio, 
preparo e laboratório 3,49% 15.298,67             100,00% 15.298,67 

17.00 TELEFONIA E DADOS 4,96% 21.744,08             100,00% 21.744,08 

18.00 LIMPEZA DA OBRA 0,12% 525,25             100,00% 525,25 

                        

  

(R$) SIMPLES 

  

438.158,81   66.833,14   87.614,77   112.243,96   171.466,94 

(%) SIMPLES 100,00%   15,25%   20,00%   25,62%   39,13% 

                    

(R$) ACUMULADO     66.833,14   154.447,91   266.691,87   438.158,81 

(%) ACUMULADO     15,25%   35,25%   60,87%   100,00% 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLANILHA    DE    QUANTIDADES   E    PREÇOS    UNITÁRIOS 
 

 

  
 

  

COMPOSIÇÃO DE BDI 
     

  
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

 
  

LOCAL: RODOVIA MG 424, KM65 - SETE LAGOAS - MINAS GERAIS 
 

  

OBJETO: INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DE DUPLO-HAPLÓIDES NO CNPMS   

                  

                  

  
       

  

Grupo A                  

1 Administração Central            4,00% 
2 Lucro Bruto             6,15% 

  
     

Total do Grupo A 
= 10,15% 

  
       

  

  
       

  

Grupo B 
       

  

3 Seguros, Riscos e Garantias         1,00% 

4 Despesas Financeiras e seguros         1,00% 

  
     

Total do Grupo B 
= 2,00% 

  
       

  

  
       

  

Grupo C 
       

  

5 ISS             2,50% 
6 PIS 

      
0,65% 

7 COFINS 
      

3,00% 

8 
IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO BRUTO (DESONERAÇÃO FOLHA 
PGTO) 2,00% 



 

  
     

Total do Grupo C 
= 8,15% 

  
       

  

  
       

  

Fórmula para o cálculo de BDI 
 BDI = { [ (1/(1-IMPOSTOS)) x (1+AC) x (1+DEF) x (1+RISC) x (1+LUCR BRUTO) ] - 1 } x100 22,61% 

 
 
 
 



 

 
ANEXO II 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – CNPMS 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, PARA SITUAÇÃO  

PREVISTA NO ITEM "3.2.", ALÍNEA "b" 
 
 
 

 A Licitante _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 
CNPJ/MF no. _ __ __ __ __ __ __ __ __ _/_ __-_ __, por seu representante legal, 
declara, sob as penas da lei, que não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE 
PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação 
a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal(Art.  
85, IV do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa c/c o 
art. 97, da Lei nº 8.666/1993). 
 
 
 
 
 (local e data) 
 
 
 
 
(nome e assinatura do representante legal da Licitante) 
 
 
 
 



 

 
ANEXO II (A) 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – CNPMS 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE AO CRC 

(Para a situação prevista no item 3.2, alínea “e” do Edital) 
 

 
 
 
        A Licitante _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, CNPJ/MF n° _ __ __ 
__ __ _/_ ___-_ _, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as 
penas da lei, que até a presente data NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O 
SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC , ora apresentado para 
fins de habilitação na Tomada de Preços nº ____/_____ – _______, efetuado pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. 
 
 
Cidade, data 
 
(assinatura do titular ou representante legal da Licitante) 
 
 
 
Nome e Função  
 



 

 
ANEXO II (B) 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – CNPMS 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DI SPOSTO 

NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , SITUAÇÃO 
PREVISTA NO ITEM "3.2”, ALÍNEA "a" DO EDITAL 

 
 
 
     A Licitante_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, inscrita no CNPJ/MF nº _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , sediada no endereço _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ 
__ , Cidade_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , CEP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, por seu representante 
legal, e para fins da Tomada de Preços nº ____/______ – ______, DECLARA 
EXPRESSAMENTE QUE: 
 
    Para os devidos fins e sob as penas da lei, não possuir em seu quadro, 
profissionais menores de 18  (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, 
perigosos ou insalubres ou menores de 16  (dezesseis) anos desempenhando 
quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 
14 (quatorze) anos , nos termos do inciso XXXIII do art. 7º  da Constituição 
Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).   
 
 
 
 
 (local de data) 
 
 
(nome e assinatura do representante legal da Licitante)



 

 
ANEXO II (C) 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – CNPMS 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

 
 
 
 

 (NOME DA EMPRESA)_________, CNPJ nº ____________, 
com sede na: ______________________________________________, por 
intermédio de seu contador, para os fins da Tomada de Preços 
nº________/_______, DECLARA expressamente, sob as penalidades previstas 
na legislação pátria, que: 
 
4.   A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa 
de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, estando, portanto, capacitada para auferir do tratamento 
diferenciado e favorecido por ela estabelecido. 
5.   Que a empresa __________________________ ou seus 
representantes não se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 3º, §4º, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 

---------------------------------------- 
(local e data) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
(nome, carimbo, assinatura do declarante e número da carteira profissional) 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
(nome, assinatura do representante legal e número da carteira de identidade)”.



 

 
ANEXO III 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – CNPMS 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
IRREAJUSTÁVEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA – Embrapa E A EMPRESA 
__________________________________, DESTINADO 
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO A SER 
UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE LINHAGENS DUPLO-
HAPLOIDES, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO 
ESTIPULADAS. 

 
 

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - 
Embrapa , empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, instituída por força do disposto na Lei nº 5.851, de 
7.12.1972, Estatutos aprovados pelo Decreto nº 7.766, de 25.6.2012, doravante 
designado simplesmente Embrapa , por intermédio do seu Centro Nacional de 
Pesquisa de Milho e Sorgo – CNPMS , inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
00.348.003/0029-11, Inscrição Estadual nº 6722410330496, situado no Km 65 da 
Rodovia MG – 424, no município de Sete Lagoas/MG, neste ato representada 
pelo seu Chefe-Geral, Dr. ______________________ CPF nº ______________, 
expedida pela ______________, CPF nº____________________, e de outro 
lado, a empresa _________________________________________, inscrita  no 
CNPJ do MF sob o nº________________,  Inscrição Estadual nº___________, 
estabelecida na (rua, av, praça, etc.)__________________________, no 
município de _________, doravante designada, simplesmente, Comodatária , 
neste ato representada por seu (Gerente, diretor, etc) _________________ 
Sr._____________________________, portador da Cédula de Identidade nº 
_______________,  expedida pela ___________, inscrito no CPF sob o 
nº_____________________, tendo em vista o resultado da Tomada de Preços 
001/2014 – CNPMS, realizada em ___/____/___, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Empreitada por Preço Global, Irreajustá vel , a qual se sujeitará as 
normas constantes do Edital de Licitação, da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, e das 
seguintes Cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

A Contratada  se obriga a executar para a Embrapa , sob regime de 
Empreitada por Preço Global, Irreajustável, prestação de serviço de EDIFICAÇÃO 
(A SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE LINHAGENS DUPLO-HAPLOIDES), na 



 

forma e condições dos Anexos do Edital de Tomada de Preços nº 001/2014 – 
CNPMS, bem como deste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO 
 

Integram este Contrato, como seus anexos necessários, o Edital, os 
projetos básico e executivo, as especificações, as Condições Gerais de Contratos 
de Obras e Serviços de Engenharia (Anexo IV) e os demais elementos técnicos, 
bem com a proposta da Contratada , apresentada na Tomada de Preços n° 
001/2014 - CNPMS, datada de ___/____/_____. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMEN TO 
 

A Contratada  receberá pela execução total da obra objeto deste 
contrato, o preço certo e ajustado de R$ __________ 
(________________________________________). O pagamento do preço, ora 
acertado, será efetuado conforme o estabelecido no Cronograma Físico-
Financeiro aprovado pela Embrapa , e de conformidade, ainda, com o estipulado 
nas CONDIÇÕES GERAIS DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA : A Embrapa  se obriga a efetuar o pagamento no 
prazo de até 10 (dez) dias contados a partir da data do adimplemento da 
obrigação, referente à etapa de serviços/obras executadas e aceita pela 
fiscalização da Embrapa . 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA : Os pagamentos serão efetuados por meio de conta 
bancária indicada pela Contratada . 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA:  A Embrapa  promoverá a retenção, quando for o 
caso, de todo e qualquer tributo devido em decorrência do presente Contrato, na 
forma da legislação vigente. 
 
SUBCLÁUSULA QUARTA : Valores porventura pagos com atraso, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sofrerão correção 
monetária pela variação do IPCA, acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco 
décimos por cento) ao mês, “pro rata die”. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
 

O prazo global para a execução da obra será de 9 (nove) meses, 
sendo os últimos 3 (três) meses para recebimento da obra. Os prazos serão  
contados a partir do primeiro dia útil após a assinatura deste instrumento. 

 
 
 

 



 

CLÁUSULA QUINTA – DO ORÇAMENTO 
 

O crédito pelo qual ocorrerá a despesa do presente Contrato, consta na 
proposta orçamentária da Embrapa  Milho e Sorgo para o ano de 2014, a ser 
alocado no PTRES nº 20866/24578, correndo à conta da Fonte de recursos nº 
0100, Grupo de despesa nº 449051. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA é integralmente responsável pela boa execução da 
obra nos termos do Código Civil Brasileiro e das responsabilidades definidas nas 
CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, item 4. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - No caso de o Responsável Técnico pela execução 
do objeto deste Contrato sair do quadro permanente da Contratada , esta obriga-
se a substituí-lo por outro profissional com Capacidade Técnica Profissional 
equivalente ou superior ao indicado na ocasião da habilitação. 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Ocorrendo a hipótese descrita no subitem anterior, 
a Contratada  comprovará a Capacidade Técnica do profissional, pela mesma 
forma comprobatória utilizada por ocasião da habilitação, qual seja a Certidão de 
Capacidade Técnica – CAT, emitida em favor do novo profissional, a ser 
apresentada tão logo seja efetivada a substituição. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 

Pela inexecução total ou parcial do contrato pela Contratada , a 
Embrapa , garantida defesa prévia, aplicar-lhe-á as sanções definidas nas 
CONDIÇÕES GERAIS DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, item 13. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 

Pela inexecução total ou parcial do contrato, por parte da Contratada , 
a Embrapa  poderá rescindi-lo unilateralmente pela ocorrência de qualquer um 
dos motivos enumerados nas CONDIÇÕES GERAIS DOS CONTRATOS DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, item 14. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA  - A Contratada  reconhece os direitos da Embrapa em 
caso de rescisão administrativa, nos termos do Artigo 80 da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 
 
 
 



 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A Contratada credencia o Engenheiro Civil _____________, inscrito no 
CREA sob o nº _____ para, perante a Embrapa Milho e Sorgo, atuar como 
coordenador  técnico do presente Contrato, e, de igual forma, indica como fiscal 
do Contrato o(a) Sr. _______________________________________, matrícula 
nº ________, a quem competirá o acompanhamento da execução do objeto 
contratado, em todas as suas fases e a quem deverão ser encaminhados, pela 
Contratada ,  todos os documentos inerentes à sua operacionalização. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 

Para serem dirimidas quaisquer questões eventualmente oriundas do 
presente Contrato as partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária 
de Sete Lagoas/MG. 
 

E, por estarem assim justo e contratado, assinam o presente 
instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma e  para o mesmo efeito de 
direito, na presença de 2 (duas) testemunhas presentes ao ato. 

   
Sete Lagoas/MG, ______ de ________________ de 2014. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 

Pela Embrapa     Pela Contratada 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 
1. _____________________________ 2. ______________________________ 
Nome:                          Nome: 
CPF:    CPF: 
 

 
 



 

ANEXO IV 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – CNPMS 
 

CONDIÇÕES GERAIS DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

 
 
 

1. DAS DEFINIÇÕES 
 

Empreitada por Preço Global: 
 
Considera-se Empreitada por Preço Global a que envolve a execução de 

obras ou serviços de engenharia específicos, por preço certo e total, cabendo ao 
contratado o fornecimento de material, mão-de-obra, equipamentos, serviços de 
terceiros, transporte, bem como o ônus dos encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e tributários relativos ao pessoal empregado na obra ou serviço. 

 
Empreitada por Preço Unitário: 
 
Considera-se Empreitada por Preço Unitário a que envolve a execução de 

obras ou serviços de engenharia específicos, porém, por preço certo por unidades 
determinadas, cabendo ao contratado o fornecimento de material, mão-de-obra, 
equipamentos, serviços de terceiros, transporte, bem como o ônus dos encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários e tributários relativos ao pessoal empregado 
na obra ou serviço. 

 
Obra: 
 
É toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

prevista nos documentos (projetos e especificações) do contrato e inclui todos os 
serviços e tarefas necessárias para tal fim, bem como todos os materiais e/ou 
equipamentos incorporados ou a serem incorporados na construção. 

 
Serviços de Engenharia: 
 
É toda atividade destinada a obter determinada utilidade concreta, tais 

como: projetos, demolição, reconstrução, conserto, instalação, montagem, 
operação, reparação, manutenção, transporte, comunicação, adaptação, 
treinamento e trabalhos técnico-profissionais especializados. 

 
Projeto Básico: 
 
É o conjunto de elementos técnicos e financeiros necessários e 

suficientes que permita a definição da obra ou serviço de engenharia ou o 
complexo de obras, ou serviços objeto da licitação, e que possibilite ainda a 
estimativa de seu custo final e do prazo de sua execução, inclusive para fins de 
alocação de recursos orçamentários ou não (convênios, contratos, etc.). 



 

 
Projeto de Engenharia ou Projeto Executivo: 
 
É o conjunto de elementos técnicos e financeiros (plantas, secções e 

elevações, orçamentos, planilhas, especificações, etc.), necessário e suficiente à 
execução da obra ou serviço de engenharia, que atenda, ainda, às exigências das 
normas técnicas da ABNT e dos poderes públicos responsáveis pela sua 
aprovação final. 

 
Fiscalização: 
 
É o acompanhamento da execução da obra ou serviço de engenharia 

pela Embrapa, através de profissional habilitado indicado pela CEN. 
 
CEN: 
 
É a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura do Departamento de 

Administração de Materiais e Serviços da Embrapa, encarregada de supervisionar 
e fiscalizar as obras e serviços de engenharia. 

 
Unidade Descentralizada: 
 
É toda Unidade da estrutura administrativa da Embrapa não integrante da 

Administração Central em Brasília,DF. 
 
Embrapa: 
 
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa é uma 

empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, instituída pela Lei nº 5.851, de 07 de dezembro de 1972, e com 
seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 2.291, de 4 de agosto de 1997, com sede 
e foro em Brasília/DF, e jurisdição em todo o território nacional, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 00.348.003/0001-10. 

 
Contratada: 
 
É a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Embrapa. 
 
Subcontratada: 
 
É a pessoa física ou jurídica contratada ou empregada pela Contratada 

para a execução de determinados serviços ou trabalhos da obra. As empresas 
contratadas só poderão subcontratar mediante prévia ciência à Embrapa e 
autorização por parte desta, dentro dos limites admitidos pela Embrapa, e com a 
concordância prévia do órgão financiador. 
2. DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO: 

 
2.1.  São partes integrantes da contratação os seguintes documentos: 

 



 

a)  o instrumento de contrato entre a Embrapa e a CONTRATADA: 
 
b) as “Condições Gerais dos Contratos de Obras e Serviços de 

Engenharia; 
 
c)  os projetos, especificações e todas as modificações autorizadas 

pela CEN, bem como os projetos executivos, os especiais e os 
de instalações aprovadas pelas autoridades competentes; 

 
d)  o Edital e demais documentos do processo licitatório que tiverem 

servido de base à contratação; 
 
e)  o Cronograma Físico-Financeiro (CFF) e as Planilhas de 

Orçamento; 
 
f)  a Instrução de Serviço-IS-SAF nº 009/80, de 17.11.80, da 

Embrapa, que trata do recebimento de obras; 
 
g)  os registros, atas, e as anotações e observações feitas no “Diário 

de Obra”; e  
 
h)  as comunicações escritas endereçadas por qualquer das partes, 

com comprovação do recebimento pela destinatária. 
 

2.2. As partes manifestam sua integral ciência e concordância acerca do teor dos 
documentos da contratação. A finalidade desses documentos é esclarecer e 
precisar todos os aspectos necessário para a adequada execução e conclusão da 
obra. 

 
2.3. Poderão ser usados nos documentos da contratação as palavras e 
abreviações que tiverem seu uso comercial e técnico amplamente difundido. 

 
 

3. DA FISCALIZAÇÃO 
 
3.1. A fiscalização das obras objeto deste Contrato será efetuada por profissional 
habilitado, nomeado pela autoridade competente, com as atribuições a seguir 
descritas. 
 
3.2.  Caberá à CONTRATADA providenciar local adequado para a fiscalização da 
Embrapa na obra. No escritório das obras será mantido pela CONTRATADA o 
‘‘DIÁRIO DE OBRAS”, onde serão feitos os registros pertinentes, assinados pela 
fiscalização e pelo engenheiro responsável da CONTRATADA. 

 
3.3. A Embrapa exercerá a fiscalização das obras através de engenheiros ou 
arquitetos. A fiscalização poderá ser assessorada por um mestre de obras, se 
necessário, contratado para tal efeito. Mesmo quando a obra for fiscalizada por 
terceiros, a Embrapa se reserva o direito de exercer diretamente a fiscalização 
que entenda necessária, através da CEN. 



 

 
3.4. As exigências da fiscalização se basearão nos projetos, nas especificações e 
nas normas técnicas. A CONTRATADA se compromete a dar à fiscalização da 
Embrapa, no cumprimento de suas funções, livre acesso a todas as dependências 
das obras, bem como nas inspeções feitas pelo organismo financiador da obra. 

 
3.5.  À fiscalização fica assegurado o direito de: 

 
a) exigir provas de carga, testes de materiais e análise de qualidade 

através de entidades oficiais e laboratórios particulares de 
reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta 
da CONTRATADA; 

 
b) exigir o cumprimento de todos os itens das especificações e 

obediência aos projetos aprovados; 
 
c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não 

especificado e estipular prazo para sua retirada da obra; 
 
d)  solicitar a  imediata  retirada   da   obra  de  engenheiros,  

mestres  ou quaisquer operários que não correspondam técnica 
e disciplinarmente às suas exigências, sem prejuízo do 
cumprimento dos prazos e condições contratuais; e 
 

e)  sugerir a mais adequada maneira de dar desenvolvimento à obra, 
em seus aspectos de execução e gestão administrativa, sempre 
que se evidenciar que a falta de desenvolvimento regular de 
qualquer ou de várias das etapas do cronograma poderá 
provocar o atraso desnecessário da obra. 

 
 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. Providenciar, às suas expensas, cópias dos documentos que venham a ser 
necessários não só para a licitação e assinatura do Contrato, como também no 
decorrer das obras. 
 
4.2. Providenciar o registro do Contrato das obras no CREA - Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da região. 

 
4.3. Providenciar o Alvará de Construção e/ou HABITE-SE, quando a legislação 
local assim o exigir. 
4.4. Providenciar as ligações definitivas das instalações às redes públicas de 
água, luz, esgoto e as instalações de cabos internos para telefone, inclusive os 
custos. Estas ligações deverão ser executadas antes do recebimento provisório 
das obras. 

 
4.5. A CONTRATADA é integralmente responsável pela execução da obra nos 
termos do Código Civil Brasileiro e pelo fiel cumprimento do Contrato, de acordo 



 

com as Cláusulas avençadas, sendo que a presença da fiscalização da Embrapa 
ou subcontratação não exclui essa responsabilidade. 

 
4.6. Manter a guarda da obra até o seu recebimento definitivo. 

 
4.7. Entregar à fiscalização da Embrapa, até 15 (quinze) dias após a assinatura 
do Contrato, apólice de seguro contra sinistros, no valor equivalente ao do 
contrato, cujo período de cobertura deverá ser até o recebimento definitivo da 
obra. 

 
4.8. Encaminhar à Embrapa atestados, emitidos por entidades oficiais e 
laboratórios particulares de reconhecida idoneidade, referente à qualidade do 
concreto e ferragens utilizadas na obra, de acordo com as normas da ABNT. 

 
4.9. Todo serviço mencionado em qualquer documento que integre o contrato 
será executado sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se 
responsabilizará pelos riscos e prejuízos assim como pelas indenizações que daí 
decorram, salvo os advindos de caso fortuito ou força maior. 

 
4.10. Manter a ordem e a disciplina no canteiro de obras e utilizar, na execução 
do projeto, pessoal que não terá com a Embrapa qualquer vinculação, os quais 
deverão ter idoneidade moral e habilitação técnica condizente com os serviços 
que deverão executar. 

 
4.11. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica das 
obras, inclusive quanto à qualidade, quantidade, acabamento, e processo de 
aplicação do material a empregar, bem como pela reexecução dos serviços que 
não forem aceitos pela fiscalização da Embrapa, em decorrência de vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, 
não cabendo, nestes casos, ônus de qualquer espécie para a Embrapa ou 
dilatação dos prazos de execução. 

 
4.12. A correção, por sua conta, de quaisquer consertos que porventura de 
fizerem necessários nas instalações atualmente existentes no terreno. 
 
4.13.  Atender ao pagamento das despesas decorrentes de impostos, taxas e 
encargos relativos à aplicação das leis trabalhistas, de acidentes de trabalho 
previdenciárias, fiscais, comerciais e de seguros, inclusive contra terceiros. 

 
4.14. A CONTRATADA será responsabilizada, diretamente, pela indenização, das 
perdas e danos, lucros cessantes e qualquer prejuízo causado à Embrapa ou 
terceiros, por ação ou omissão sua, de seus prepostos ou subcontratados, na 
execução dos serviços contratados, obrigando-se a assumir a condição de 
litisconsorte passiva quando denunciada à lide em ação judicial específica. 

 
4.15. Fazer constar em todas as subcontratações que celebrar com respeito à 
execução da obra, as estipulações necessárias a assegurar o cumprimento e 
eficácia das obrigações assumidas neste item. 

 



 

 
5. OBRIGAÇÕES DA SUBCONTRATADA 
 
5.1. Executar os serviços de acordo com o projeto, e terá os mesmos deveres e 
responsabilidades da CONTRATADA relativamente à tarefa cuja execução estiver 
sob a sua responsabilidade. 

 
 

6.  PRAZOS 
 
6.1.  O prazo de contrato será global para a execução de todas as obras, serviços 
e instalações contratadas, e será sempre contado em dias consecutivos. 

 
6.2.  Os prazos serão os seguintes: 

 
6.2.1.  Para início dos serviços, até 05 (cinco) dias a contar da assinatura 
do Contrato. 
 
6.2.2.  Para execução, o prazo descrito na Cláusula Quinta do Contrato. 
 
6.2.3.  Para vistoria e pronunciamento pela Comissão de Recebimento até 
15 (quinze) dias após haver a CONTRATADA dirigido à CEN 
comunicação, confirmada pela fiscalização, de que a obra encontra-se 
pronta para ser recebida. 
 
6.2.4. Para recebimento definitivo, até 60 (sessenta) dias, a contar da 
assinatura do Termo de Vistoria e Recebimento Provisório da Obra. 

 
 
7.  PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 
 
 A critério da Embrapa, o prazo de execução da obra poderá ser 
prorrogado, desde que a CONTRATADA formalize o pedido, por escrito, no prazo 
de até 15 (quinze) dias após o evento, justificando-o devidamente, quando ocorrer 
algum dos motivos a seguir: 
 
7.1. Alteração do projeto ou das especificações, determinada pela CEN, que 
implique em atraso na execução da obra; 

 
7.2. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por 
ordem e no interesse da Embrapa; 

 
7.3. Aumento das quantidades de serviços, inicialmente previstas, observando o 
limite fixado no subitem 12.2; 

 
7.4. Omissão ou retardamento de providências por parte da Embrapa, resultando, 
em conseqüência, impedimento ou atraso na execução do Contrato; 

 
7.5. Impedimento na execução do Contrato em decorrência de fatos ou ação de 



 

terceiros, desde que reconhecido e aceito pela Embrapa em documentos 
contemporâneos à sua ocorrência, e 

 
7.6. Superveniência de caso fortuito ou força maior, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do Contrato. 

 
 

8.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
8.1.  RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS: 

 
Concluída a obra, conforme previsto no Contrato e seus anexos, a 
CONTRATADA deverá comunicar formalmente o fato à Embrapa para que sejam 
tomadas as providências necessárias ao seu recebimento provisório. Este 
recebimento será feito por Comissão especialmente nomeada pelo Chefe, 
conforme normas da Embrapa, dentro de 15 dias contados da comunicação. 

 
8.2. Vistoriada a obra e constatado que os serviços foram executados em 
conformidade com os projetos, especificações e condições estabelecidas, será 
lavrado um Termo de Vistoria e Recebimento Provisório da Obra em 05 (cinco) 
vias de igual teor, sem rasuras ou emendas, o qual será assinado pela 
CONTRATADA e pelos membros da Comissão. 

 
8.3.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS 

 
a) O “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO” das obras e serviços 
será lavrado em até 60 (sessenta) dias após o TERMO DE VISTORIA E 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO referido no subitem anterior. Neste prazo 
inclui-se o período de observações, desde que tenham sido atendidas 
todas as reclamações porventura feitas pela fiscalização da Embrapa, 
referentes a defeitos ou imperfeições em quaisquer itens das obras 
executadas. Deverão, ainda, estar solucionadas as eventuais 
reclamações quanto à falta de pagamento dos encargos sociais, 
impostos, operários, fornecedores de materiais ou prestadores de 
serviços empregados na edificação, atendendo ao prescrito na Instrução 
de Serviço-IS-SAF Nº 009/80 da Embrapa, que trata de recebimento de 
obras e serviços de engenharia; e 

 
b) O “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO” será lavrado em 05 
(cinco) vias de igual teor e assinado pela CONTRATADA, e pela 
Embrapa, no qual deverá constar declaração expressa que o prazo 
previsto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro será contado a partir da 
data de sua assinatura. 

 
8.4. No interesse da Embrapa e havendo concordância formal da CONTRATADA, 
poderá efetuar-se a ocupação total ou parcial dos prédios antes do recebimento 
provisório. Após decorrido o prazo contratual de execução da obra, a Embrapa 
poderá ocupar os prédios sem a concordância da CONTRATADA. 

 



 

 
9. PREÇO 
 
O preço global da obra será regido pelas seguintes disposições: 
 
9.1. Estão incluídas no preço as despesas relativas às ligações definitivas das 
instalações às redes públicas de água, luz, esgoto e telefone, as quais deverão 
ser providenciadas, em tempo hábil, pela CONTRATADA, nos casos em que a 
natureza da obra exigir; 

 
9.2. O preço global poderá oscilar na forma do estipulado no subitem 12.2 destas 
Condições Gerais. 

 
 

10. DA REPACTUAÇÃO PREÇOS 
 
SOMENTE PARA OBRAS COM PRAZO IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. 

 
 

11. DOS PAGAMENTOS 
 
11.1.  Pagamentos Ordinários e Extraordinários: 

 
O pagamento do preço global dos serviços e obras será efetuado pela Embrapa 
em parcelas mensais, ou por etapas efetivamente concluídas, conforme 
estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro proposto, o qual, uma vez 
aprovado, passará a integrar o Contrato. A liberação de qualquer parcela fica 
condicionada à prévia aprovação dos serviços pela Embrapa; 

 
11.2. O pagamento da primeira parcela dependerá da comprovação de que o 
Contrato foi anotado no CREA da Região em que localizar a obra, da 
apresentação de cópia do Certificado de Matrícula da obra junto ao INSS, bem 
como apresentação da apólice de seguro contra sinistros; 
 
11.3. Os pagamentos de serviços extraordinários resultantes de modificações 
previamente autorizadas, por escrito, pela Embrapa, serão processados em 
separado, mediante faturas apresentadas à fiscalização da Embrapa; 
11.4. Cada fatura deverá ser discriminativa, conforme itens da proposta, 
detalhando as etapas e o percentual de serviços correspondente; 

 
11.5. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades 
contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total 
ou parcialmente; 

 
11.6. A CONTRATADA só poderá efetuar faturamento mensal, acumulando 
etapas já concluídas; 

 
11.7. Os pagamentos serão feitos por depósito em conta e banco indicados pela 
CONTRATADA. O referido depósito produzirá os efeitos jurídicos de quitação da 



 

prestação devida; 
 

11.8. Os faturamentos serão compostos dos seguintes documentos: 
 

a) Nota Fiscal com 03 (três) vias; 
 
b) Fatura Discriminativa, com 03 (três) vias. 
Os documentos que compõem o faturamento serão enviados à CEN na 
Sede da Embrapa, através da fiscalização local ou, à falta desta, por 
intermédio da Unidade Descentralizada onde está sendo realizada a obra. 

 
11.9. O pagamento da última parcela será liberado pela fiscalização uma vez 
concluídas todas as etapas de serviços previstas no Contrato e seus anexos e 
uma vez comprovado o pagamento das despesas decorrentes de taxas, impostos 
e encargos relativos à expedição de licenças, alvarás de construção, cartas de 
“habite-se” e demais encargos pertinentes as espécies dos serviços contratados. 

 
 

12. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
12.1.  Os Contratos poderão ser alterados nas seguintes condições: 

 
I.    Unilateralmente pela Embrapa; 

 
a) quando houver alterações ou modificações nos projetos ou nas 
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 
de acréscimos ou supressões quantitativas do seu objeto, de acordo 
ainda com os limites fixados nestas Condições Gerais. 

 
II.   Por acordo das partes contratantes: 
  

a) quando necessária a modificação do regime de execução, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 
 
b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de fatores ou circunstâncias supervenientes, porém mantido o 
valor inicial do Contrato. 

 
12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na obra, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato para obras novas e 
50% (cinqüenta por cento) para reformas. Todo acréscimo ou supressão deverá 
ser contratado mediante Termo Aditivo, mas prevalecerão, para cálculo de preço, 
os valores da proposta inicial, que só poderão ser reajustados na forma do 
estipulado no item 10 e desde que o reajuste tenha sido admitido no Contrato. No 
caso de acréscimos, cujos preços unitários não foram previstos no Contrato 
inicial, serão os mesmos fixados mediante acordo, respeitando os limites acima 



 

fixados. Os acréscimos previstos neste item só podem referir-se à mesma obra e 
serviços originalmente contratados, devendo corresponder a aspectos que não 
tenham sido inicialmente previstos, mas não podendo nunca importar em obra 
nova. 

 
12.3. No caso de supressão de obras, se a CONTRATADA comprovar 
documentadamente, inclusive atestado pela fiscalização da Embrapa, já ter 
adquirido e posto no canteiro materiais não mais necessários, esses materiais 
deverão ser pagos pelos seus custos de aquisição, regularmente comprovados, 
passando a pertencer à Embrapa. 

 
 

13. DAS PENALIDADES 
 
13.1. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global da obra, por dia 
de atraso injustificado no início da execução dos trabalhos. 
 
13.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total da etapa ou 
serviço, por dia que exceder o prazo para a conclusão de cada um dos prazos 
parciais da mesma etapa, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro da 
obra, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa ficará compreendida na 
penalidade por inobservância do prazo global. 

 
13.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global da obra, por dia 
que exceder o prazo contratual para a conclusão da obra. 
 
13.4. A multa de mora não impede que a Embrapa rescinda unilateralmente o 
Contrato e aplique as demais sanções previstas nestas Condições Gerais, 
inclusive cumulativamente. 

 
13.5. As sanções acima estabelecidas serão entendidas como independentes e 
cumulativas e serão impostas administrativamente pelo servidor da Embrapa 
indicado no Contrato. 
 
13.6. A multa rescisória aplicada por descumprimento do prazo global de que trata 
o item seguinte, será deduzida do pagamento da última parcela ou da garantia 
instituída nestas Condições Gerais e as multas aplicadas por infrações de prazos 
parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que 
correspondem. 
 
13.7. Multa rescisória compensatória correspondente a [1% à 30%] do valor global 
do Contrato e seus eventuais aditivos, devidamente corrigidos, na hipótese de 
rescisão administrativa do Contrato, e de acordo com o percentual definitivo a ser 
arbitrado pela autoridade competente da Embrapa, obedecido o limite acima, nos 
casos previstos por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal decorrente do disposto no artigo 618 do Código 
Civil Brasileiro. 
 
13.8. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Embrapa poderá, garantida 



 

defesa prévia à CONTRATADA, aplicar-lhe as seguintes sanções. 
 

a) Advertência por escrito, lançada no “Diário de Obras”. 
 
b) Multas, nos valores e formas previstos nestas Condições Gerais. 
 
c) Suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Embrapa, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
d) Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Embrapa pelos prejuízos resultantes e decorrido o 
prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior; e Execução das 
garantias prestadas. 
 
13.8.1.Se a multa aplicada for superior ao valor das garantias prestadas, 
além da perda destas, responderá a CONTRATADA pela diferença que 
poderá ser descontada dos pagamentos devidos ou judicialmente 
cobrada. 

 
13.9. A Embrapa, sem prejuízo das sanções aplicadas, poderá recorrer às 
garantias, reter créditos, promover cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de 
resguardar-se das perdas e danos que tiver sofrido por culpa da CONTRATADA. 
 
13.10. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do subitem 13.8 
poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas pecuniárias, facultada a 
defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da abertura 
de vista do processo respectivo. 
 
13.11. O valor resultante das multas aplicadas por descumprimento de prazos 
parciais do Cronograma Físico-Financeiro (CFF) será devolvido, sem acréscimo 
de juros e correção monetária, por ocasião da recuperação dos atrasos 
verificados, se houver. As multas previstas por atraso no início da obra não se 
incluem no estipulado acima, não sendo devolvidas em nenhuma hipótese. 
 
13.12. As sanções administrativas previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 13.8 
poderão também ser aplicadas à CONTRATADA, que, em razão do Contrato 
regido por estas Condições Gerais: 

 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, dolosamente, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
b) tenha praticado atos ilícitos visando frustar os objetivos da licitação; e 
 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Embrapa, em 
virtude de atos ilícitos praticados anteriormente a esta licitação ou ao 
contrato que lhe decorrer. 



 

 
 
14. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAIS 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato implicará na sua rescisão 
unilateral (administrativa), com as consequências previstas nestas Condições 
Gerais, nos seguintes casos: 
 

14.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, projetos especificações e prazos. 
 
14.1.2. Atraso injustificado do início da obra e/ou lentidão no seu 
cumprimento, levando a Embrapa a presumir a não conclusão da mesma 
nos prazos estipulados. 
 
14.1.3. Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos, sem prévia comunicação, plenamente justificada, 
documentada e aceita pela CEN. 
 
14.1.4. Subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total da obra 
ou do Contrato, sem a permissão e prévia aprovação da Embrapa bem 
como toda fusão, cisão ou incorporação que possam afetar a boa 
execução do Contrato. 
 
14.1.5. Desatendimento das determinações regulares da fiscalização da 
Embrapa na obra, assim como à de seus superiores. 

 
14.1.6. Cometimento reiterado da faltas na execução da obra, 
devidamente anotadas no “Diário de Obra” pela fiscalização da Embrapa. 
 
14.1.7. Decretação de falência ou dissolução da CONTRATADA, ou 
insolvência de qualquer de seus sócios gerentes ou diretores. 
 
14.1.8. O protesto de títulos ou a emissão contumaz de cheques sem 
suficiente provisão de fundos, que caracterizem insolvência financeira. 
 
14.1.9. Utilização da caução ou Contrato para qualquer operação 
financeira sem a prévia e expressa autorização da Embrapa. 
 
14.1.10. Quando as multas, por descumprimento de prazo, atingirem a 
2,5% (dois e meio por cento) do valor do Contrato. 
 
14.1.11. Alteração social ou modificação da finalidade que, a juízo da 
Embrapa, prejudique a execução do Contrato; e 

 
14.1.12. Razões e interesse do Serviço Público. 
 
14.1.13. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovado, impeditiva da execução do Contrato. 



 

 
14.2. A rescisão administrativa do Contrato, na forma e condições previstas no 
subitem 14.1, acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízo das demais 
sanções previstas nestas Condições Gerais: 
 

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no Estado ou local em que 
se encontrar, por ato próprio da Embrapa; 
 
b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e 
pessoal empregado na execução do Contrato, necessários à sua 
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, 
mediante avaliação, quando do interesse da Embrapa; 
 
c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Embrapa e 
pagamentos dos valores das multas e indenizações a ela devidos; e 
 
d) retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à Embrapa. 

 
 

15.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1.  Fornecimento de dados técnicos: 
 
A CONTRATADA se obriga a fornecer à Embrapa os dados técnicos que esta 
achar de seu interesse, bem como todas as informações julgadas necessárias, 
quando solicitadas. 
 
15.2. Outros serviços no local da obra: 

 
Após decorrido o prazo contratual a Embrapa se reserva o direito de contratar, no 
mesmo local com outras empresas a execução de serviços distintos daqueles  
previstos no Contrato. Neste caso, a CONTRATADA não poderá opor quaisquer 
dificuldades à introdução de materiais na área ou à execução de serviços. A 
CONTRATADA exonerará a Embrapa de toda e qualquer responsabilidade 
relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam causados por terceiros. 
 
15.3. No caso de ocorrência da contratação prevista no subitem anterior, a 
CONTRATADA, desde que a Embrapa o solicite, se obriga a construir tapume de 
modo a se atingir a perfeita separação física e delimitação de seu canteiro de 
obras. Da mesma forma, quando as obras contratadas se situarem em área onde 
já funcionarem serviços administrativos ou de pesquisa da Embrapa, inclusive no 
caso de proximidade a experimentos ou animais, a CONTRATADA, se a Embrapa 
solicitar, deverá edificar tapume de separação do canteiro de obras, com altura 
adequada a proporcionar a necessária proteção. 

 
15.4. Utilização de Etapas: 
 
Poderá a Embrapa, se for de seu interesse e desde que não decorra prejuízo para 



 

os serviços em andamento, aceitar, provisoriamente, para utilização imediata, 
quaisquer etapas, serviços, áreas ou instalações da obra, nos termos contratados. 
 
Esta aceitação não implica na suspensão ou limitação do conteúdo de qualquer 
cláusula contratual. 
 
 
 



 

ANEXO V 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – CNPMS 
 

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
1. Discriminação orçamentária 
 
1.1. Consta dos itens principais para elaboração de orçamentos, e envolve uma 
relação de todos os serviços de uma obra. 
 
1.2. Em função das características da obra, poderão ser suprimidos itens, cujos 
serviços não serão necessários, ou acrescentados subitens, em desdobramento 
dos itens principais. 
 
1.3. A numeração dos 'itens, do orçamento deverá ser rigidamente obedecida, 
suprimindo-se o item que porventura não se enquadrar dentro dos serviços 
necessários. 
 
Exemplo: 
 
2. Preparação do terreno 
 
2.1. Limpeza do terreno e locação 

2.1.1. Capina e limpa 

2.1.2. Roçado, destocamento e queima 

2.1.3. Demolições 

2.1.4. Remoção de entulho 

2.1.5. Locação da obra 
 
Considerando-se que numa determinada obra não existirá os serviços de Roçado 
e Demolições, deverá ser a seguinte a Discriminação: 
 
 
2. Preparação do Terreno 
 
2.1. Limpeza do terreno e locação 

2.1.1. Capina e limpa 

2.1.2. Remoção de entulhos 

2.1.3. Locação da obra 
 
 
 
 
 



 

ITENS DA DISCRIMINAÇÃO 
 

1 - Serviços Gerais 

2 - Preparação do terreno 

3 - Fundações 

4 - Estrutura 

5 - Instalações 

6 - Elevadores 

7 - Paredes 

8 - Cobertura 

9 - Esquadrias 

10 - Revestimentos 

11 - Soleiras, Rodapés e Peitoris 

12 - Ferragens 

13 - Vidros 

14 - Tratamentos 

15 - Pavimentações 

16 - Pinturas 

17 - Aparelhos 
18 - Elementos decorativos 
19 - Limpeza 

20 - Diversos 
 
 
DESDOBRAMENTOS 
 
1. Serviços Gerais 
 
1.1. Instalação da obra 
 
1.1.1. Tapumes m2. 
 
1.1.2. Tabuletas verba 
 
1.1.3. Barracões 
 
1.1.3.1. Para depósito m2. 
 
1.1.3.2. Para escritório m2. 
 
1.1.4. Instalações provisórias 
 
1.1.4.1. De água verba 



 

 
1.1.4.2. De esgoto verba 
 
1.1.4.3. De luz verba 
 
1.1.4.4. De força verba 
 
1.2. Aparelhos, Máquinas e Ensaios 
 
1.2.1. Betoneiras verba 
 
1.2.2. Guinchos verba 
 
1.2.3. Torres verba 
 
1.2.4. Serras verba 
 
1.2.5. Andaimes verba 
 
1.2.6. Vibradores verba 
 
1.2.7. Ensaios de solos verba 
 
1.2.8. Ensaios de concreto verba 
 
1.3. Administração da Obra (pessoal e expediente) 
 
1.3.1. Engenheiro verba/mensal 
 
1.3.2. Mestre verba/mensal 
 
1.3.3. Apontador verba/mensal 
 
1.3.4. Almoxarife verba/mensal 
 
1.3.5. Vigias verba/mensal 
 
1.3.6. Material de expediente verba/mensal 
 
 
2. Preparação do Terreno 
 
2.1. Limpeza e locação 
 
2.1.1. Capina e Limpa m2. 
 
2.1.2. Roçado, destocamento, queima m2. 
 
2.1.3. Demolição verba 



 

 
2.1.4. Remoção de entulhos verba 
 
2.1.5. Locação da obra verba 
 
2.2. Movimento de terra e drenagem 
 
2.2.1. Escavação m3. 
 
2.2.2. Aterro m3. 
 
2.2.3. Drenagem m3. 
 
 
3. Fundações 
 
3.1. Fundações diretas 
 
3.1.1. De concreto ciclópico m3. 
 
3.1.2. De pedra seca m3. 
 
3.1.3. Sapatas e radiers m3. 
 
3.1.4. Sapatas de concreto armado m3. 
 
3.1.5. Radier de concreto armado m3. 
 
3.2. Estacas 
 
3.2.1. De madeira m. 
 
3.2.2. Pre-moldadas m. 
 
3.2.3. Fundidas no local m. 
 
 
4. Estrutura 
 
4.1. Formas e Ferragens 
 
4.1.1. De concreto armado (cintas, pilares, vigas, lajes, escadas e reservatórios) 
 
4.1.1.1. Formas m2. 
 
4.1.1.2. Aço Kg (T) 
 
4.1.2. De concreto protendido 
 



 

4.1.2.1. Formas m2. 
 
4.1.2.2. Aço Kg (T) 
 
4.2. Concretagem e desforma 
 
4.2.1. De concreto armado m3. 
 
4.2.2. De concreto protendido m3. 
 
4.3. Metálica 
 
4.3.1. Cintas Kg (T) 
 
4.3.2. Vigas Kg (T) 
 
4.3.3. Pilares Kg (T) 
 
4.3.4. Escadas Kg (T) 
 
4.4. Madeira 
 
4.4.1.Barroteamento m. 
 
4.4.2. Vigas m. 
 
4.4.3. Pilares m. 
 
 
5. Instalações 
 
5.1. Elétrica 
 
5.1.1. Luz 
 
5.1.1.1. Ponto de luz no teto Un. 
 
5.1.1.2. Ponto de luz na parede Un. 
 
5.1.1.3. Ponto de iluminação externa Un. 
 
5.1.1.4. Ponto de tomadas no piso Un. 
 
5.1.1.5. Ponto de tomadas na parede Un. 
 
5.1.1.6. Ponto de tomadas ar-condicionado Un. 
 
5.1.1.7. Ponto de tomadas especiais Un. 
 



 

5.1.1.8. Circuitos gerais Un. 
 
5.1.1.9. Circuitos parciais Un. 
 
5.1.2. Força 
 
5.1.2.1. Circuito para elevadores verba 
 
5.1.2.2. Circuito p/ grupo eletrobombas verba 
 
5.1.2.3. Ligação a rede externa verba 
 
5.1.3. Subestação Rebaixadora de tensão verba 
 
5.1.4. Redes externas e interligações verba 
 
5.2. Telefone 
 
5.2.1. Rede interna (pontos com guias) m. 
 
5.2.2. Caixas Un. 
 
5.2.3. Rede externa m. 
 
5.2.4. Pontos internos Un. 
 
5.3. Hidráulica 
 
5.3.1. Redes internas 
 
5.3.1.1. Pontos de água fria Un. 
 
5.3.1.2. Tubulações de 100 mm m. 
 
5.3.1.3. Tubulações de 75 mm m. 
 
5.3.1.4. Tubulações de 63 mm m. 
 
5.3.1.5. Tubulações de 50 mm m. 
 
5.3.1.6. Tubulações de 40 mm m. 
 
5.3.1.7. Tubulações de 32 mm m. 
 
5.3.1.8. Tubulações de 25 mm m. 
 
5.3.1.9. Tubulações de 19 mm m. 
 
5.3.1.10. Tubulações de 12 mm m. 



 

 
5.3.1.11. Hidrômetro Un. 
 
5.3.2. Elevação 
 
5.3.2.1. Bomba verba 
 
5.3.2.2. Sucção verba 
 
5.3.2.3. Recalque verba 
 
5.3.3. Rede de distribuição  
 
5.3.4. Caixa d’água 
 
5.3.5. Rede de captação de águas pluviais (drenagem) 
 
5.3.6. Incêndio 
 
5.3.6.1. Barrilete de alimentação Un. 
 
5.3.6.2. Colunas Un. 
 
5.3.6.3. Caixas com mangueiras completas Un. 
 
5.3.6.4. Internas m. 
 
5.3.6.5. Externas m. 
 
5.3.6.6. Gás carbônico Un. 
 
5.3.7. Águas pluviais 
 
5.3.7.1. Rincões m. 
 
5.3.7.2. Calhas m. 
 
5.3.7.3. Condutores m. 
 
5.3.7.4. Caixas Un 
 
5.3.7.5. Ligação rede pública verba 
 
5.4. Esgotos 
 
5.4.1. Esgotos primários 
 
5.4.1.1. Coletor predial Un. 
 



 

5.4.1.2. Sub coletores Un. 
 
5.4.1.3. Tubos de queda Un. 
 
5.4.1.4. Ramais Un. 
 
5.4.1.5. Ventilação Un. 
 
5.4.1.6. Caixas coletoras Un. 
 
5.4.1.7. Tubulações (em mm.) m. 
 
5.4.2. Esgotos secundarios 
 
5.4.2.1. Coletores m. 
 
5.4.2.2. Sub coletores m. 
 
5.4.2.3. Caixas Un. 
 
5.5. Mecânicos 
 
5.5.1. De ar comprimido 
 
5.5.1.1. Equipamento central Un. 
 
5.5.1.2. Distribuição m. 
 
5.5.2. De ar condicionado 
 
5.5.2.1. Instalação coletiva Un. 
 
5.5.2.2. Equipamento central Un; 
 
5.5.2.3. Distribuição m. 
 
5.6. Lixo 
 
5.6.1. Coletores Un. 
 
5.6.2 Tubos m 
 
5.6.3. Incineradores Un. 
 
 
6. Paredes 
 
6.1. De alvenaria de tijolos 
 



 

6.1.1. Tijolo Maciço 
 
6.1.1.1. Mais de uma vez  m3. 
 
6.1.1.2. Uma vez    m2. 
 
6.1.1.3. 1/2 vez   m2. 
 
6.1.2. Tijolo Celular 
 
6.1.2.1. Uma vez   m2. 
 
6.1.2.2. 1/2 vez     m2. 
 
6.1.2.3. 1/4 vez    m2. 
 
6.1.3. Tijolo furado 
 
6.1.3.1. Uma vez   m2. 
 
6.1.3.2. 1/2 vez    m2. 
 
6.1.4. De outros materiais 
 
6.1.4.1.Madeira   m2 
 
6.1.4.2. Placas prensadas (divisória   m2. 
 
6.1.4.3. Vidro  m2. 
 
6.1.5. Vergas de concreto armado   m3. 
 
6.1.6. Tacos de fixação     Un. 
 
 
 
7. Paredes 
 
7.1. De alvenaria de tijolos 
 
7.1.1. Tijolo maciço 
 
7.1.1.1. Mais de uma vez m3. 
 
7.1.1.2. Uma vez m2. 
 
7.1.1.3. 1/2 vez m2. 
 
7.1.2. Tijolo Celular 



 

 
7.1.2.1. Uma vez m2. 
 
7.1.2.2. 1/2 vez m2. 
 
7.1.2.3. 1/4 vez m2. 
 
7.1.3. Tijolo furado 
 
7.1.3.1. Uma vez m2. 
 
7.1.3.2. 1/2 vez m2. 
 
7.1.4. De outros materiais 
 
7.1.4.1. Madeira m2 
 
7.1.4.2. Placas prensadas (divisórias) m2. 
 
7.1.4.3. Vidros m2  
 
7.1.5. Vergas de concreto armado m3. 
 
7.1.6. Tacos de fixação Un. 
 
 
8. Cobertura 
 
8.1. Estrutura 
 
8.1.1. De madeira m2. 
 
8.1.2. Metálica m2. 
 
8.1.3. De concreto m2. 
 
8.1.4. Especiais m2. 
 
8.2. Telhado 
 
8.2.1. De cerâmica 
 
8.2.1.1. Tipo francês m2. 
 
8.2.1.2. Tipo colonial m2. 
 
8.2.2. De cimento amianto 
 
8.2.2.1. Onduladas m2. 



 

 
8.2.2.2. Outros tipos m2. 
 
 
9. Esquadrias 
 
9.1. De madeira 
 
9.1.1. Guarnições m. 
 
9.1.2. Aduelas m 
 
9.1.3. Marcos m 
 
9.1.4. Alizares m. 
 
9.1.5. Para guilhotinas m. 
 
9.1.6. Portas 
 
9.1.6.1. Tipos (discriminar) m2. 
 
9.1.7.Janelas 
 
9.1.7.1. Tipos (Especificar) m2. 
 
9.2. Metálicas 
 
9.2.1. Portas e portões 
 
9.2.1.1. Simples m2. 
 
9.2.1.2. De enrolar m2. 
 
9.2.2. Janelas 
 
9.2.2.1. Caixilhos fixos m2. 
 
9.2.2.2. Caixilhos de correr m2. 
 
9.2.2.3. Caixilhos basculantes m2. 
 
9.2.2.4. Caixilhos pivotantes m2. 
 
 
10. Revestimentos 
 
10.1. Chapisco m2. 
 



 

10.2. Cimentado 
 
10.2.1. Interno m2. 
 
10.2.2. Externo m2. 
 
10.3. Emboço 
 
10.3.1. Interno m2. 
 
10.3.2. Externo m2. 
 
10.3.3. Tetos m2. 
 
10.4. Reboco 
 
10.4.1. Interno m2. 
 
10.4.2. Externo m2. 
 
10.4.3. Tetos m2. 
 
10.4.4. Prefabricado m2. 
 
10.5. Azulejo 
 
10.5.1. De cor m2. 
 
10.5.2. Decorados m2. 
 
10.5.3. Brancos m2. 
 
10.6. Mármore m2. 
 
10.7. Especiais m2. 
 
 
11. Soleiras, Rodapés e Peitoris 
 
11.1. Soleiras 
 
11.1.1. De cimento m. 
 
11.1.2. De mármore m. 
 
11.1.3. De granito m. 
 
11.1.4. De marmorite m. 
 



 

11.2. Rodapés 
 
11 2.1. Cimento m 
 
11.2.2. Mármore m 
 
11.2.3. Granito m 
 
11.2.4. Marmorite fundido no local m. 
 
11.2.5. Ladrilho hidráulico m. 
 
11.2.6. Cerâmica m 
 
11.2.7. Madeira m 
 
11.3. Peitoris e Chapins 
 
11.3.1. Cimento m. 
 
11.3.2. Mármore m. 
 
11.3.3. Granito m. 
 
11.3.4. Marmorite m. 
 
 
 
12. Ferragens 
 
12.1. Para portas 
 
12.1.1. Dobradiças Un. 
 
12.1.2. Fechadura completa Un. 
 
12.1.3. Trinco Un. 
 
12.1.4. Fecho Un. 
 
12.1.5. Puxador Un. 
 
12.1.6. Tarjeta Un. 
 
12.1.7. Tranqueta Un. 
 
12.1.8. Mola amortecedora Un. 
 
12.1.9. Letras e algarismos Un. 



 

 
12.2. Para janelas 
 
12.2.1. Dobradiças Un. 
 
12.2.2. Fecho Un. 
 
12.2.3. Cremona com vara Un. 
 
12.2.4. Puxador Un. 
 
12.2.5. Trinco Un. 
 
12.2.6. Tarjeta Un. 
 
12.2.7. Tranqueta Un. 
 
12.2.8. Mola amortecedora Un. 
 
12.2.9. Contra peso Un. 
 
12.2.10. Concha Un. 
 
12.2.11. Trilho m. 
 
12.2.12. Articulaçáo Un. 
 
 
13. Vidros 
 
13.1. Lisos 
 
13.1.1. de 2 mm m2. 
 
13.1.2. de 3 mm m2 
 
13.1.3. de 4 mm m2. 
 
13.1.4. de 5 mm m2. 
 
13.1.5. de mais de 5 mm m2. 
 
13.2. Fosco  
 
13.2.1. de 2 mm m2. 
 
13.2.2. de 3 mm m2. 
 
13.3. Fantasia m2 



 

 
13.4. Cristal 
 
13.4.1. Cristal m2. 
 
13.4.2. Meio Cristal m2. 
 
13.4.3. Aramado m2. 
 
13.4.4. Especiais m2. 
 
 
14. Tratamentos 
 
14.1. Impermeabilização m2. 
 
14.2. Térmico m2. 
 
14.3. Acústico m2. 
 
14.4. Vibratório m2. 
 
 
15. Pavimentações 
 
15.1. Cimentados. 
 
15.1.1. Áspero m2. 
 
15.1.2. Liso m2. 
 
15.2. De concreto. 
 
15.2.1. Placas de concreto simples m2. 
 
15.2.2. Placas de concreto armado m2. 
 
15.3. Camada impermeabilizadora (contra piso) m2. 
 
15.4. Materiais Litoides. 
 
15.4.1. Lajotas m2. 
 
15.4.2. Paralelepípedos m2. 
 
15.4.3. Pedra irregular m2. 
 
15.4.4. Mosaico português m2. 
 



 

15.4.5. Meios fios de concreto m. 
 
15.4.6. Meios fios de pedra m. 
 
15.5. Mármores 
 
15.5.1. Natural m2. 
 
15.5.2. Polido m2. 
 
15.5.3. Lustrado m2 
 
15.6. Marmorites 
 
15.6.1. Prensado em placas m2. 
 
15.6.2. Fundido no local m2. 
 
15.6.3. Mosaico veneziano m2. 
 
15.7. Ladrilhos 
 
15.7.1. Hidráulicos m2. 
 
15.8. Madeira 
 
15.8.1. Tacos m2. 
 
15.8.2. Frisos m2. 
 
15.9. Cerâmica m2. 
 
15.10. Outros Materiais 
 
15.10.1. Piso vinílico m2. 
 
15.10.2. Piso borracha m2. 
 
15.10.3. Materiais plásticos m2. 
 
 
16. Pinturas 
 
16.1. Caiação 
 
16.1.1. Interna m2. 
 
16.1.2. Externa m2. 
 



 

16.2. Gesso e cola m2. 
 
16.3. A óleo m2 
 
16.4. A esmalte m2. 
 
16.5. Tintas plásticas 
 
16.5.1. A base de água m2. 
 
16.5.2. Especiais m2. 
 
16.6. Envernizamento 
 
16.6.1. A pincel m2. 
 
16.6.2. A boneca m2. 
 
16.6.3. Enceramento de madeira m2. 
 
 
17. Aparelhos 
 
17.1. Sanitários 
 
17.1.1. Vaso sanitário Un. 
 
17.1.1.1. Tampo com ferragem Un. 
 
17.1.1.2. Caixa de descarga Un. 
 
17.1.1.3. Caixa silenciosa Un. 
 
17.1.1.4. Valvula de descarga Un. 
 
17.1.2. Mictórios, coletivos, individuais Un. 
 
17.1.3. Bidê Un 
 
17.1.4. Lavatórios Un. 
 
17.1.5. Chuveiros Un. 
 
17.1.6. Torneiras Un. 
 
17.1.7. Válvulas Un. 
 
17.1.8. Cubas Un. 
 



 

17.1.9. Registro Un. 
 
17.1.10. Bancas para pia Un. 
 
17.1.11. Caixas d’água Un. 
 
17.2. Acessórios 
 
17.2.1. Porta-papeis Un. 
 
17.2.2. Porta-escovas Un. 
 
17.2.3. Porta-toalhas Un. 
 
17.2.4. Saboneteiras Un. 
 
17.2.5. Espelhos Un. 
 
17.2.6. Prateleiras Un. 
 
17.2.7. Luminárias (Fluorescentes) Un. 
 
17.2.8. Luminárias (Incandescentes) Un. 
 
17.2.9. Lâmpadas Un. 
 
17.2.10. Aparelhos de ar-condicionado Un. 
 
17.2.11. Equipamento para cozinha Un. 
 
17.2.12. Equipamento para lavanderia Un. 
 
17.2.13. Tomadas Un. 
 
17.2.14. Interruptores Un. 
 
 
18. Elementos Decorativos 
 
18.1. Portões Un. 
 
18.2. Grades m. 
 
18.3 . Gradis m 
 
18.4. Corrimãos m. 
 
18.5. Elementos vazados m2. 
 



 

18.6. Jardins m2. 
 
18.7. Gramados m2 
 
18.8. Cercas m2 
 
 
19. Limpeza Geral 
 
19.1. Limpeza de aparelhos e acessórios  
 
19.2. Limpeza de pisos m2. 
 
19.3. Limpeza de vidros m2. 
 
19.4. Limpeza de metais Un. 
 
19.5. Desentulho verba 
 
 
20. Diversos



 

 
ANEXO VI 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 - CNPMS 

 
MODELO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ABERTURA DE CONTA 

POUPANÇA 
 
 
Sete Lagoas/MG, _____ de ____________________de  2014. 

 
 

AO BANCO DO BRASIL S/A 
Agência   
N E S T A 

 
Prezados Senhores, 

 
 

Autorizamos a V.Sªs efetuarem a abertura de uma conta de 
poupança, vinculada à CAUÇÃO EM DINHEIRO, em nome da empresa 
____________ ______________________, cujos depósitos serão por ela 
providenciados, conforme subitem 15.1, do respectivo edital, tendo em vista o 
resultado do procedimento licitatório sob a modalidade de Tomada de Preços Nº 
___/2014 – Embrapa Milho e Sorgo, recentemente realizado pela Embrapa, por 
meio de sua Unidade Embrapa Milho e Sorgo cuja movimentação observará, no 
que couber, às disposições do Decreto-Lei nº 1.737, de 10/12/1979. 

 
Outrossim, informamos que o levantamento das importâncias 

depositadas por parte da licitante depositante, só poderá ser liberado mediante 
autorização expressa da Embrapa, ao final do respectivo Contrato. 

 
Por outro lado, lembramos que, se necessário, a Embrapa poderá 

utilizar parte daqueles recursos financeiros para saldar possíveis débitos da 
licitante para com a mesma, ocasião em que será emitida correspondência 
específica para esse desiderato. 

                
Finalmente, lembramos que o parágrafo 4º do artigo 56, Lei 8.666 de 

21/6/1993, estabelece que a caução em dinheiro será devolvida, após a execução 
do Contrato, atualizada monetariamente e por esse motivo achamos melhor 
instituir essa sistemática de depósito daqueles recursos financeiros. 

 

Atenciosamente, 

 



 

 
ANEXO VII 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 

 
MODELO DE CORRESPONDÊNCIA PARA DÉBITO DE VALORES DA  CONTA 

POUPANÇA 
 

 
 

Carta nº ___/_____    
 
Sete Lagoas/MG, _____ de ________________de  2014. 
 
 
 
AO 
BANCO DO BRASIL S/A 
Agência Nº 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 

Solicitamos os préstimos de V.Sªs no sentido de determinar o débito 
da quantia de R$ ______________ (___________________________), na conta 
poupança nº _______________, vinculada à CAUÇÃO EM DINHEIRO, 
depositada nessa agência, haja vista que a titular da conta infringiu dispositivos 
do Contrato de Empreitada por Preço Global, Irreajustável, celebrado entre a 
Embrapa e a ________________________________.  

Atenciosamente, 



 

 
ANEXO VIII 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – CNPMS 

 
MODELO DE CORRESPONDÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DOS VALORE S 

CAUCIONADOS NA CONTA POUPANÇA 
 

 
 

Carta nº ___/_____     
 
Sete Lagoas/MG,  _____ de ____________________de  2014. 

 
 

AO 
BANCO DO BRASIL S/A 
Agência  
N E S T A 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

Tendo em vista o término do Contrato de Empreitada por Preço 
Global, Irreajustável, celebrado entre a empresa _______________________ e a 
Embrapa, vimos por intermédio desta, AUTORIZAR V.Sªs a efetuar a liberação 
dos valores constantes da conta poupança nº ____________, vinculada à 
caução, pelo saldo atualizado, considerando-se que a empresa supra cumpriu 
integralmente suas obrigações contratuais. 
 
Atenciosamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO IX 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 

 
DIRETRIZES CONTRATUAIS EM QUESTÕES DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
 
 
A LICITANTE VENCEDORA, APÓS A ASSINATURA DO CONTRAT O 
DEVERÁ: 
 
1) Disponibilizar com uma antecedência mínima de 3 (três) dias, em relação à 

data de início dos serviços, todo o EPI que irá utilizar, para a verificação e 
fiscalização do supervisor de segurança da Embrapa Milho e Sorgo. 
 

2) Fornecer gratuitamente aos seus empregados os equipamentos de proteção 
individual, exigida pela norma regulamentar específica aprovada pela Portaria 
3.214/74, do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 
3) Em caso de acidente do trabalho com ou sem afastamento, a Contratada 

deverá encaminhar imediatamente, à Embrapa Milho e Sorgo, o formulário de 
Comunicação de Acidente de Trabalho e posteriormente o respectivo relatório. 

 
4) Apresentar para a aprovação da Embrapa Milho e Sorgo, antes do início dos 

serviços, um plano de segurança que deverá descrever como pretende 
organizar e conduzir seus serviços, de modo a atender as suas 
responsabilidades. Na elaboração deste plano, a Contratada deverá respeitar 
as normas vigentes em matéria de segurança do trabalho e abordar, no 
mínimo, os seguintes aspectos: 

 
a) política da contratada, para Segurança, Higiene e Saúde 
b) estrutura organizacional 
c) atribuições e responsabilidades 
d) organização dos serviços especializados em Engenharia  de Segurança 

e Medicina do Trabalho-SESMT 
e) programa de treinamento e conscientização (admissional e específico) 
f) plano de atuação da CIPA, mapa de risco e telefone de emergência 
g) programa de inspeções de segurança e saúde 
h) plano para emergências médicas e primeiros socorros, incluindo 

hipóteses acidentais e procedimento para atendimento e transporte de 
acidentados 

i) procedimentos de higiene do trabalho 
j) controle de entrega e utilização de EPI 
k) programa para atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho e Emprego (PCMAT, PPR E PCMSO) 
 


