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1. OBJETO 

1.1 Contratacao de empresa especializada com fomecimento de mao de obra e 

equipamentos para execucao de services visando a reforma da coberta metalica, 

pintura e reparo nos drenos de ar condicionados. 

1.2 Sao partes inregrantes desre Projeto Basico: 

1.2.1 Memorial descritivo 

1.2.2 Planilha de custos e formacao de precos 

1.2.3 Desenhos T ecnicos 

2. JUSTIFICA TIV A 

2.1 A contratacao cm tela e necessaria para reparos detectados em vistoria tecnica 

onde houve grau de risco MINIMO e REGULAR, havendo a necessidade 

imediata para concerto. 

2.2 Por con ta da necessidade imediata de reparo na coberta metalica e danos 

causados por esta, infiltracfies na parede e desgaste da estrutura de fixacao, 

observou-se o born senso de restaurar sua pintura intemamente e extemamente. 

3. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATA�AO 

3.1 A contratacao de pcssoa juridica para exccucao dos services objeto deste 

Projeto Basico se enquadra como service de engenharia e encontra amparo legal 

na Lein° 8.666, de 21 de junho de 1993 

4. CRITERIO DE JULGAMENTO 

4.1 0 criterio de julgamento adotado sera o de menor preco. 

4.2 Devera ser licitado somente 01 item, com quantidade 01 e unidade "service", 

no CATSER 1345-5 - Pequenas Obras I Pintura em Geral. 

4.3 A proponcnte devera aprescntar planilha de custos e formacao de precos 
devidamente preenchida, conforme Anexo IL 

4.4 A apresentacao da proposta implicara plena aceitacao, por parte do proponente, . 

das condicoes estabelecidas neste Projeto Basico. c..c,uS�,��.?·'2\ 
0..... C\'1• ·� \?{U{\ o0 ,.,.--·fl0" EJ�,-:...., 1..�,-:. .u» 
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4.5 Possiveis indefinicoes, omissoes, falhas ou incorrecoes das especificacoes 

contidas na planilha de custos e formacao de precos nao poderao, em nenhuma 

hipotese, constituir pretexto para a CONTRATADA alterar a composicao de 

seus precos uni tarios. 

4.6 Para composicao da proposta deverao ser observados, no que couber, entre 

outros aspectos: custos adicionais que repercutam direta ou indiretamente sobre 

a mao de obra utilizada, tais como: vale-transporte, vale alimentacao ou outros 

beneficios legais concedidos; outros custos decorrentes de desempenho tecnico, 

comercial, operacional; lucro praticado pela licitante; tributos e contribuicoes 

incidentes; demais insumos; despesas administrativas e operacionais. 

5. VISTORIA 

5.1 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO sugere aos licitantes 

interessados a realizacao de vistoria ao local onde serao executados os services, 

exarninando as areas, tomando ciencia do estado de conservacao, caracteristicas 

e eventuais dificuldades para execucao dos services. 

5.2 As empresas licitantes poderao agendar a vis tori a pelo telefone (88) 3531-044 7, 

devendo esta ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 18 horas, ate 

l (um) dia util anterior a data da realizacao da licitacao. 

6. ESPECIFICA<;AO DOS SERVI�OS 

6.1 Os services a que se refere o objeto deste Projeto Basico estao discriminados na 

planilha de custos (anexo II) e devem atender as especificacoes constantes do 

memorial descritivo (anexo I) e dos desenhos tecnicos (anexo Ill). 

7. PRAZO DE EXECU(;AO E DEMAIS ORlENTA<;OES 

7.1 0 inicio da execucao dos services se dara no maximo ap6s 5 ( cinco) dias do 

recebimento da ordem de service emitida pela CAMARA MUNICIPAL DE 

BREJO SANTO. 

7.2 Antes do inicio dos trabalhos a Contratada devera apresentar a equipe de 

fiscalizacao a Anotacao de Responsabilidade Tecnica -ART de execucao dos 

services especificados neste Projeto Basico. 
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7.3 0 prazo de execucao sera de 45 (quarenta e cinco) dias. 

7.4 0 horario de execucao dos services devera respeitar o expediente da CMDBS, 

podendo ocorrer apenas entre 7:30h e 19:30 h, de segunda a sexta-feira. 

7.5 Caso haja necessidade de se executar services aos finais de semana ou no 

periodo notumo, somente sera realizado se acordado previamente com a 

fiscalizacao, e esta assim o autorizar. 

7.6 Quaisquer sugestoes de alteracao na programacao de execucao dos services 

deverao ser submetidas a apreciacao da fiscalizacao. 

7.7 Objetivando evitar danos as instalacoes da CMDBS, a CONTRATADA se 

responsabilizara e providenciara todo e qualquer aparato para devida protecao 

das instalacoes existentes. 

7.8 A CONTRA TADA devera adotar as seguintes praticas de susrentabilidade na 

execucao dos services, confonne estabelece a Instrucao Normativa n° 01, de 19 

de janeiro de 2010: 

7.8.1 utilizar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos 

inanimados que obedecam as classificacoes e especificacoes 

determinadas pela ANVISA; 

7 .8.2 fomecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se 

fizerem necessaries, para a execucao de services; 

7.8.3 realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos 

orgaos e entidades da Administracao Publica Federal direta, 

autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacao as 

associacoes c cooperativas dos catadores de materiais rcciclaveis, 

que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, 

quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro 

de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

7.8.4 respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao 

Brasileira de Normas Tecnicas sobre residuos s6lidos. 

7.9 A nao ser quando especificado em contrario, os materiais a empregar serao 

novos, de qualidade referendada pelo mercado e obedecerao as prescricoes das 

Normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas). [\�\� 
o,� � 
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7.9.1 E expressamente vedado o uso de material improvisado em 

substituicao ao especiiicado, assim como nao sera tolerado adaptar 

pecas, seja por corte ou outro processo, a fim de usa-las em 

substituicao a pecas recomendadas e de dimensoes adequadas. 

8. QUALIFICA<:AO TECNICA 

8.1 A(s) empresa(s) interessada(s) devera (ao) apresentar, quando solicitada, a 

seguinte documentacao relativa a Capacidade Tecnico-Operacional: 

8.2 Comprovante de Registro ou Inscricao no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da 

jurisdicao da empresa, comprovando atividade relacionada com o objeto, 

conforme Inciso I do art. 30 da Lei 8.666/93; 

8.3 Atestado(s) de Capacidade Tecnica, emitido em seu nome, por empresa(s) de 

direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de 

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

- CAU, pelo qual a licitante comprove ter executado ou estar executando 

services compativeis e pertinentes em caracteristicas e prazos previstos neste 

Projeto Basico. 

8.4 A(s) empresa(s) interessada(s) devera (ao) apresentar, quando solicitada, a 

seguinte documentacao relativa a Capacidade Tecnico-Profissional: 

8.5 Declaracao da LICIT ANTE de que apresentara, no ato da assinatura do 

Contrato, os documentos que comprovem que possui, em seu quadro 

permanente, Responsavel Tecnico devidamente registrado no Conselho 

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

Urbanismo - CAU, da jurisdicao da empresa, detentor de atestado de 

responsabilidade tecnica por execucao de service com caracteristicas 

semelhantes ao objeto deste Projeto Basico, conforme Item I, § 1°, Artigo 30, 

Lei 8.666/93. 

8.6 A comprovacao do vinculo profissional devera ser feita por meio de 

apresentacao de c6pias das Carteiras de Trabalho (CTPS), ou fichas de registro 

de empregado que comprovem a condicao de que pertence ao quadro da 

CONTRA TADA, ou contrato social que demonstre a condicao de socio do 

profissional, ou de declaracao de contratacao futura do profissional, com .,.., 
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anuencia deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestacao de services, sem 

vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil comum. 

9. OBRIGA<;OES DA CA.MARA MUNICIPAL 

9.1 Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus services de acordo com as determinacoes do Contrato, do 

Edital e deste Projeto Basico. 

9.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRA TADA, 

de acordo com as clausulas contratuais e os terrnos de sua proposta. 

9.3 Notificar a CONTRA TADA por escrito da ocorrencia de eventuais 

imperfeicoes no curso da execucao dos services, fixando prazo para a sua 

correcao. 

9.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do service, na forma 

do contrato. 

9.S Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRA TADA, todas as 

condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao. 

9.6 Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionario ou preposto da 

CONTRA TADA que embarace a fiscalizacao ou que se conduza de modo 

inconveniente ou incompativel com o exercicio de suas funcoes. 

10. OBRIGA(:OES DA CONTRATADA 

10.1 Executar os services conforme especificacoes do Projeto Basico e de sua 

proposta, com os recursos necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas 

contratuais. 

10.2 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais 

e morais causados pela acao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, 

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Administracao ou a 

terceiros. 

10.3 Vedar a utilizacao, na execucao dos services, de empregado que seja 

familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de 

confianca na CMDBS, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, 
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que dispoe sobre a vedacao do nepotismo no ambito d.a administracao publica 

federal. 

10.4 Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as 

obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas 

na licitacao. 

10.5 Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 

as obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta 

obrigada, exceto nas condicoes autorizadas no Projeto Basico ou no contrato. 

10.6 Relatar a Administracao toda e qualquer irregularid.ade verificada no 

decorrer da prestacao dos services. 

11. PAGAMENTO 

11.1 0 prazo para pagamento sera de 15 ( quinze) dias, contados a partir da data 

da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura. 

11.2 0 pagamento somente sera efetuado apes o "atesto",(MEDI<;AO) pelo 

Fiscal do Contrato ou pelo Chefe do Service de Suporte Operacional, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRA TADA, que contera o detalhamento 

dos services executados. 

12. CUSTO ESTIMADO PARA OS SERVI<;OS 

12.1 Para estimar o valor da execucao dos services objeto deste Projeto Basico 

sera verificada a estimativa de custos por intermedio de pesquisa de mercado 

conduzida pelo Service de Contratacoes da CMDBS. 
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13. MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: 

Execucao de Pintura interna e extema, reparos em alvenaria, embutir tubulacao de 

dreno dear condicionado, reparo de coberta metalica e calha Objetivando a sanidade de 

danos citados em laudo tecnico de vistoria na CMDBS. 

LOCAL: 

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO localizado na Rua Manoel Leite de Moura, 

N° 1011 CEP: 63260-000-Brejo Santo/CE 

OBJETO: 

Trata-se de contratacao de empresa especializada para fornecimento de mao de 

obra e equipam.entos para execucao de services objetivando a resolucao de danos citado 

em laudo de vistoria tecnica e manutencao da edificacao. 0 presente Memorial Descritivo 

visa definir os elementos construtivos e os requisitos basicos que devem ser obedecidos 

na execucao dos services. 

1. PINTURA 

• As paredes existentes, que compoem a area intema do ambiente, receberao duas 

demaos de latex acrilico cor igual ou similar a existente, sobre a textura existente. Onde 

houver faixas ou detalhes, serao aplicadas adicionalmente tres demaos, a fim de se 

encobrir a pintura. Sornente nao sent aplicada nova pintura sobre letreiro e/ou imagens 

artisticas , nem em faixa existente no rodape das paredes, devendo-se manter o devido 

cuidado para que nao haja respingos de tinta nessas areas, de acordo com NBR 15125. 

• Nas paredes externas, deverao ser raspadas, lirnpas e emassadas.receberao duas 

dernaos de latex acrilico cor igual ou similar a existente, sobre a textura existente, nao 

sera aplicada nova pintura sabre letreiro e/ou imagens artisticas. 

• Onde a pintura estiver atendendo as normas de qualidade e nao havendo a 

necessidade de recobrimento de pintura, sera feito a limpeza e aplicacao de liquebrilho 

onde, a mesma atende os requisitos para tal. 

• Grades e corrimaos serao higienizados, onde for necessario lixados e pintados 

conforme NBR 1550, na cor branco ou conforme cor existente, prevalecendo a cor 

padrao. 



9 

2. COBERTA l\1ETALICA 

• Sera removido os parafusos autobrocantes danificados, scndo substituido por 

novos de mesma especificacao e ajustes nos que bouverem necessidades. 

• Nao havera retirada ou modificacao de telha metalica zincalumc, a nao ser, em 

caso de necessidade, onde a sua nao remocao acarretara e ma execucao do service. 

• A calha devera ser reparada e impermeabilizada com o objetivo de sanar 

vazamentos ocorrentes descrito em Jaudo de vist6ria. 

• Devera ser executado a vedacao de fissuras no limitante telha e alvenaria com 

impermeabilizante ou similar, com o objetivo de solucionar vazamento. 

3. DRENOS E FIA<;AO 

• Os drenos do ar condicionados deverao ser embutidos e canalizados para local 

adequado de modo a atender norma e inclinacao minima de l % (um porcento) para que 
nao haja refluxo. 

• Fiacao eletrica exposta deverao ser embutidas de modo a atender norma 

especifica. 

• Fia9ao exposta em caixa de passagem deverao ser vedadas com "tampa cega" 

4x4 ou 2x4, de modo a solucionar sanidade descrita em Jaudo. 

4. JANELAS 

• As Janelas deverao de limpas, lixadas e pintadas com esmalte base agua 

acetinado branco ou similar, prevalecendo cor padrao. 

5. CAL<;ADA 

• Devera ser reparado 4 (duas) lajotas na area extema, substituindo por lajota 
igual ou semelhante. 

6. BANCADA 

• Uma bancada de granito em formato "L" com dimensoes 1,8 x 2,4 x 0,50 

espessura minima de 3cm devera ser locada da saJa de som, fixada na parede. 
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7. BANCOS EXTERNOS 

• Os bancos extcrnos deverao receber tratamento de restauracao e aplicacao de 

vemiz para madeira premium base agua. 

8. FORRO DE GESSO 

• Reparo em forro de gesso na area em recebera infiltracao e/ou desgaste pelo 

uso, troca de pecas quebradas. 

9. LIMPEZA GERAL 

A obra devera ser entregue completamente limpa, com todas as instalacdes em 

perfeito funcionamento, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas ou 

argamassas. 

'.J u 1 b97 i 
... REA 5244�-4-Cf 



PLANTLHA DE CUSTOS E FORMA<;:AO DE PREC;OS 

PlNTURA 

11 

Pintura extema facbada lateral oeste e leste com tinta acrilica ou similar 
para revestimento enemo; Produto classiflcado confonne nonna NBR 
11702 da ABNT tipo 4.6.1. 

Pintura externa fachada frontal com tinta acrillca ou similar para 
revestimento externo com cores padrio do cstabelecimento; Produto 
classificado confonne norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.1. 

Pin.tun intema das salas e areas comuns, com tinta acrilica ou similar 
para revestimento interno; Produto classificado conforme norma NBR 
11702 da ABNT tipo 4.6.1. 

506,50 

185,85 

720,45 

32,SO 

32,50 

24,65 

t 
I 
r 

16.461,25 

6.040,13 

17.759,09 

Pintura das grades extemas com tinta Suvinil ou similar 
multissuperffcies ep6xi branca. 

Pintura de corrJmao e:xterna com dnta Suvinil ou simiJar 
multissuperticies epoxi branca. - 

M2 53,40 

M r 11,40 

26,20 

26,20 

1.399,08 

298,68 

Pintura Marmoreada da parede expositora do plenarto 

Aplica�io de Verniz acrilico liqulbrilho no Plenario 

Pintura intema Tesouraria e Presidencia, com tinta acrilica ou similar 
para revestimento interno; Produto classificado confonne norma NBR 
11702 da ABNT dpo 4.6.1. 

COBERT A MET ALICA/ FORRO 

35,55 

145,65 

56,80 

21,56 

2.019,24 

3,140,21 

3.627,09 126,60 28,65 

Reparo de coberta metlilica de acordo com NBR 16775- &truturas de 
A�o, estruturas mlstas, coberturas e fecbamentos de a�. 

Reparo e impermeabiliza�o de calha em coberta metalica de acordo 
com ABNT NBR 16279 e NBR 9826. 

Reparo de forro PVC de acordo com ABNT NBR 14285-1 

Reparo de forro Gesso de acordo com ABNT NBR 16382 

M 

M' 

366,98 

86,00 

217,45 

112,80 

38,SO 

18,80 

18,00 

17,90 

14.128,73 

1.616,80 

3.914,10 

2.019,12 - 
REPAROSESTRUTURAIS 

Reparos e recuperaeao estrutural conforme Laudo e de acordo com 
NBR 16280 e carga de acordo com ARNT NBR 6120 

Reforma e recupera�io de alvenaria clanificadas de acordo com ABNf 
NBR8798 

Reparo de rodape; troca, limpeza e fixa�o de pe�s danificadas. 

Reparo dos drenos (vazamento e lnclina�li.o) de acordo com NBR 6401. 

Embutir drenos expostos 
+ 

Reparo das tubula�6es suc�o/vaporizador 

Embutir tubula�oes 

AREA EXTERNA 

M' 

Und 

M 

Und 

M 

56,00 

156,70 

101,60 

12 

186 

14 

154 

l 

70,00 

15,00 

6,50 

45,00 

8,20 

54,SO 

11,23 

r 
I 
� 

3.920,00 

2.350,50 

660,40 

540,00 

1.525,20 

756,00 

1.729,42 

AR CONDICIONADO 

Aplica�o de vernlz nos bancos de jardim de madeira e ferro 3 lugares 

Reparo oa prote�ao de jardim. (alvenaria e pintura) 

Troca parclal de piso da cal�da. 

Realoca�io de entrada de fia�iio fachada, 

Und. 

M 

Und 

4 

15,6 

2,5 

2 

105,60 

18,00 

35,00 J 70,00 

422,40 

280,80 

87,SO 

140,00 
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r- -- - 
JANELAS 

Reparo das Janelas, limpeza e pintura 190cmxl25cm Und. 8 130,00 1.040,00 

Reparo das Janelas, limpeza e pintura 104cmx127cm Und. 4 lOS,00 420,00 

SALA DE SOM 

Balcio de granito preto, formato em .. L" 3,00 x 2,00 x 0.60 espcssura un l 62S,OO 625,00 
30nun 

VALORES 

TOTAL PARCIAL 

A DMTNISTRA«;:AO 

VALOR TOTAL 

BDI 

86.927,74 

15,00% 

99.966,90 

NO VENT A E NOYE MJL, NOVECENTOS E SESSENT A E SEIS RE ATS E NOVENT A CENTAVOS 

Engenheiro Clvil 

Crea-Ce 52443 

Brejo Santo, 14 de Agosto de 2020 

(Yu�o � f VL 
t.ngv C•vil 

RNP 0612(. 77 'l 
r.RFA 524A� C:I=: 
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