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EDITAL DE 
TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2014 
EMPREITADA GLOBAL 

                                     

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Av. Alto Jacuí, n.º 840, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.613.519/0001-23, representado pela Vice-

Prefeita no exercício do cargo de Prefeito Municipal, Sr. TEODORA BERTA SOUILLJEE 

LÜTKEMEYER, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberta 

Licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço global, para    

CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA  cujas propostas serão recebidas pela Comissão de 

Licitação, no dia 26 de Março de 2014, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal, sita à Av. Alto Jacuí, n.º 840, de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações legais. 

 O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados no site da Prefeitura 

Municipal: www.naometoquers.com.br. 

 

 

2 - DO OBJETO: 

 A presente Licitação tem por objeto a Construção com fornecimento de material e mão 

de obra de escola 06 salas de aula – projeto padrão FNDE, com área construída de 854 m² 

de acordo com o Projeto Básico, Executivo e anexos que passam a fazer parte do presente edital. 

2.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme prevê o Art.65, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações legais. 
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3- DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO: 

               Para efeitos de cadastro, os interessados deverão apresentar até o dia 21 de Março de 

2014 os documentos constantes no Decreto 058/10 de 18 de Março de 2010 o qual se encontra 

na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque: www.naometoquers.com.br. 

                           

  

4 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

4.1 - As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados 

nas Disposições Gerais, com uma via em original, datilografada ou com letra de forma, assinada 

e carimbada pelo proponente, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, 

fechados, contendo na sua parte externa fronteira, a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS 

            EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2014 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2014 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

            PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

                  

 4.2 - O envelope n.º 01 deverá conter: 

                    a) Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo Município de Não-Me-Toque nos 

termos do parágrafo 3º do art. 32 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais. 

                    b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; 

                    c) Prova de Regularidade para com as fazendas Estadual e Municipal, sendo a 

última do domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

                    d) Certificado de Regularidade do FGTS; 

                    e) Certidão Negativa de Débitos fornecida pelo INSS; 

                    f) Registro no CREA da empresa, bem como de seu responsável técnico; 
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         g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: Lei 12.440. 

                    h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de Não-Me-Toque; 

          i) Declaração emitida pela empresa atestando que não possui em seu quadro 

societário servidor público ou da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista, quando for o caso; 

        j) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (com ressalva). 

k) Atestado de Visita Técnica, com a presença do responsável técnico da empresa, que 

deverá apresentar identificação de acordo com o conselho profissional a que pertence, devendo 

ser agendada a visita com a engenheira da Prefeitura Srª Vanderlete pelo fone (54) 3332-2600. 

4.3. – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 4.4 e 15.1 a 15.5 deste 

edital, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de 

que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 

documentos relativos à habilitação deste edital. 

4.3.1 – As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de 3.600.00,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 

a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 4.4 e 15.1 a 

15.5 deste edital, conforme o disposto no art. 34 da Lei 11.488, de 15 de julho de 2007, desde 

que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de 

que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos 

na fase de habilitação deste edital. 

4.4 – A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 

item 4.3.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e 

trabalhista, neste caso, todos os documentos da fase de habilitação, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois 

dias úteis, a contar da data em que for delarada como vencedora do certame. 

4.4.1 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 
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4.4.2 - O prazo de que trata o item 4.4 poderá ser prorrogada uma única vez, por igual periodo, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

4.4.3 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.4, implicará na 

decadência à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no edital, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

4.5- O envelope n.º 02 deverá conter: 

a) Proposta financeira assinada pelo representante legal da empresa, mencionando 

o valor global, material e mão de obra separadamente. 

b) Planilha orçamentária, bem como cronograma físico-financeiro devidamente 

identificado.  

Obs.: A proposta e as planilhas cujo prazo de validade é fixado pela Administração sendo até o 

final da obra, deverão ser datadas e assinadas pelo representante legal da empresa, ser redigida 

em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 

 

5 - DO JULGAMENTO: 

 A Tomada de Preços será julgada pela Comissão de Licitação da seguinte forma: 

 

 5.1.1 - Julgamento da Documentação, levando em conta o atendimento às exigências do Edital, 

no item 4 - DOCUMENTAÇÃO. 

5.1.2 - Julgamento da Proposta, levando em conta o atendimento às exigências do Edital, no item 

4 - PROPOSTA. 

5.1.3 - Em qualquer fase do julgamento, o não atendimento ou a insuficiência de comprovação de 

alguma exigência constante do Edital, implicará em inabilitação ou desclassificação do 

concorrente. 

5.1.3.1 - A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que: 

                     a) Estiverem em desacordo com qualquer exigência do Edital; 

                     b) Contiverem qualquer limitação, reserva ou condição contrastante com o presente 

Edital; 
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                     c) Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação 

e avaliação dos preços dos serviços ofertados; 

5.1.4 - A escolha da proposta vencedora será pelo menor preço. 

5.1.5 - Serão desclassificadas as propostas que forem manifestadamente inexeqüíveis, 

presumindo-se como tal, aquelas que contiverem preços vis ou excessivos. 

 5.1.6 - Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, a vencedora será escolhida por 

sorteio, conforme Art. 45, parágrafo 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais. 

  

 

6 - DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO: 

6.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

convocará a vencedora para assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais. 

 6.2 - O prazo de que trata o sub-ítem anterior, poderá ser prorrogado, uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do 

sub-ítem 6.1. 

 6.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a Administração convocará os 

Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura de contrato, em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, 

atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, sem prejuízo da 

pena de multa de 2% (dois por cento), conforme faculta a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações legais. 

 

 

7 - DO PREÇO: 

7.1 - O valor máximo que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA será de R$ 1.021.956,00 

(Hum milhão vinte e um mil novecentos e cinquenta e seis reais). 

7.2 - Serão desclassificadas as propostas com valor superior ao limite estabelecido ou com 

preços manifestamente inexeqüíveis. 
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8 - DOS RECURSOS: 

8.1 - Em todas as fases desta Licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais. 

 

 

09 – DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA: 

9.1 - A obra deverá ser iniciada num prazo máximo de 05(cinco) dias a partir da Ordem de 

Serviço e concluída num prazo máximo de 09 (nove) meses também contados a partir da Ordem 

de Serviço, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante acordo entre as partes. 

 

10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

10.1 - As despesas decorrentes desta Licitação estarão descritas no contrato em anexo. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

11.1 - O pagamento será efetuado conforme cronograma físico financeiro, mediante a 

apresentação da nota fiscal/fatura, sendo que 5% (cinco por cento) da última etapa serão pago 

mediante a entrega da CND/INSS da obra. 

No ato do pagamento, serão retidos 11% sobre o valor da mão-de-obra, a título de retenção do 

INSS, bem como 2% sobre o valor total da nota fiscal a título de ISSQN. 

Obs.: Na nota deverá constar o número do CEI/INSS da obra. 

 

12 - DAS PENALIDADES: 

12.1 - A CONTRATADA fica ciente que o não cumprimeto deste Contrato, ficará sujeita as 

penalidades do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e em caso de multa, esta corresponderá a 2% 

(dois por cento) do valor total do Contrato. 

 

13 – DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO: 

13.1 - Não há possibilidade de subcontratação. 
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14 – DA ORIGEM DOS RECURSOS:  

14.1 - As despesas e custeio das obras serão subsidiados com recursos do FNDE, conforme 

convênio nº 17665/2013. 

 

15 - CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

15.1 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.3.1. 

15.1.2 – Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez 

por cento) à proposta de menor valor. 

15.1.3 – A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da 

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo 

do recurso interposto. 

15.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 

proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova 

proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, 

será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas 

de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 

hipótese do item 15.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e 

na forma prevista na alínea a deste item. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a 

ordem em serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das 

alíneas anteriores. 
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15.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as 

exigências do item 15.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

15.4 - O disposto nos itens 15.1 à 15.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 4.3.1, deste edital).  

15.5 - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

 

16 – DOS DOCUMENTOS ANEXOS: 

 Integram o presente Edital, como parte indissociável os seguintes anexos: 

- Minuta do contrato 

- Memorial descritivo 

- Projetos 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:  

17.1 – Segundo o art. 41 § 1o  da Lei 8666/93 “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis”. O pedido deverá ser 

por escrito e protocolado no Gabinete do Prefeito, na sede da Prefeitura Municipal, sito á Av. Alto 

Jacui, 840, centro. 

 17.2 – Caberá a Comissão de Licitação apreciar os pedidos e decidir no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas por escrito.  

17.3 – Em caso de procedência da impugnação será em nova data para a realização do certame.  

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18.1 – O critério de julgamento será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
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18.2 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

do presente Edital. 

18.3 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da Documentação e 

Proposta exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento. 

18.4 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos. 

18.5 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e os Contratos, os Licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da Comissão Julgadora. 

18.6 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos 

à Licitação os participantes retardatários. 

18.7 - Do Contrato a ser assinado com a vencedora da Licitação constarão as Cláusulas 

necessárias previstas no art. 55 e a possibilidade de rescisão do Contrato na forma determinada 

nos arts. 77, 78 e 79, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais. 

18.8 - Ao Prefeito, fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a 

Processo Licitatório, conforme lhe faculta o art. 49, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 

legais. 

18.9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque - RS para dirimir quaisquer litígios 

decorrentes deste Edital, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.10 - Cópias do presente Edital, bem como maiores informações serão obtidas na Equipe de 

Compras da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - RS ou pelo fone (54) 3332-2600, em horário 

de expediente. 

 

  GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, EM 26 de Fevereiro DE 

2014. 

                                      

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 

Vice-Prefeita no exercício do  

Cargo de Prefeito Municipal  

http://www.naometoquers.com.br/


Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 6 SALAS PADRÃO FNDE

Município: NÃO-ME-TOQUE

Endereço: Avenida Emílio Kerber, São José do Centro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m² 6,00 248,64 1.491,84

1.2 Barracão para escritório de obra porte pequeno s= 25,41 m² unid 1,00 4.015,54 4.015,54

1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m² 853,20 5,69 4.854,71

1.4 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra un 1,00 889,49 889,49

11.251,58

2 MOVIMENTO DE TERRAS

2.1
Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m
m³ 168,95 21,39 3.613,84

2.2 Apiloamento manual de fundo de vala m² 136,50 4,01 547,37

2.3
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de 

compactação
m³ 68,58 18,33 1.257,07

2.4 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão m³ 134,26 25,22 3.386,04

8.804,31

3 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES

3.1 SAPATAS

3.1.1 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto. m² 288,50 457,42 131.965,67

3.1.2
Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e 

cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.
m² 90,14 1.362,71 122.834,68

3.2 BALDRAME

3.2.1
Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, 

adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.
m² 20,47 1.362,71 27.894,67

282.695,02

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO

4.1.1
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas 

planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
m² 18,58 1.480,45 27.506,76

4.1.2
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas 

planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
m³ 19,29 1.480,45 28.557,88

4.1.3 Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento m² 628,00 66,13 41.529,64

97.594,28

5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA POTÁVEL

5.1.1 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm m 52,00 20,98 1.090,96

5.1.2 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm m 6,00 18,38 110,28

5.1.3 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm m 26,00 14,81 385,06

5.1.4 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm m 85,00 9,93 844,05

5.1.5 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm m 122,00 8,19 999,18

5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

5.2.1 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4" un 2,00 5,82 11,64

5.2.2 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" un 12,00 1,06 12,72

5.2.3 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" un 10,00 0,84 8,40

5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO

5.3.1 Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2”) un 1,00 78,23 78,23

5.3.2 Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2”) un 2,00 110,46 220,92

5.3.3 Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2”) un 1,00 261,51 261,51

5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO

11.16 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”) un 2,00 71,83 143,66

11.17 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1”) un 1,00 84,04 84,04

11.18 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4”) un 2,00 122,07 244,14

5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO

5.5.1 Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”) un 1,00 71,83 71,83

5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Planilha Orçamentária 
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5.6.1
Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto 

armado de suporte, conforme projeto
un 1,00 12.129,00 12.129,00

5.6.2
Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, 

inclusive cavalete e caixa de proteção
un 1,00 138,47 138,47

5.6.3 Torneira de jardim, inclusive poste de proteção un 5,00 14,43 72,15

5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO

5.7.1 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm m 24,00 13,29 318,96

5.7.2 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm m 50,00 18,11 905,50

5.7.3 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm m 25,00 24,70 617,50

5.7.4 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm m 87,00 26,50 2.305,50

5.8 DIVERSOS - ESGOTO

5.8.1
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento 

aluminio
un 6,00 25,92 155,52

5.8.2
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda 

acabamento cromado
un 1,00 14,56 14,56

5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 1,00 186,43 186,43

5.8.4 Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 7,00 225,94 1.581,58

5.9 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.9.1
Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de 

ligação com acabamento cromado e engate plástico
un 5,00 250,24 1.251,20

5.9.2
Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel 

de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações
un 3,00 254,77 764,31

5.9.3
Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, 

conjunto de fixação, conforme especificações
un 3,00 180,20 540,60

5.9.4
Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, 

conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE
un 2,00 132,57 265,14

5.9.5
Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, 

engate plástico conforme especificações
un 6,00 262,25 1.573,50

5.9.6
Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de 

fixação, conforme especificações
un 1,00 315,91 315,91

5.9.7 Papeleira de louça, conforme especificações un 8,00 34,47 275,76

5.9.8 Cabide de louça, branco, conforme especificações un 3,00 23,84 71,52

5.9.9 Chuveiro eletrico de plastico un 1,00 30,99 30,99

5.10 METAIS

5.10.1 Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2" un 2,00 262,02 524,04

5.10.2 Válvula de descarga cromada un 5,00 89,40 447,00

5.10.3 Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações un 9,00 28,28 254,52

5.10.4 Cuba inox de embutir, em bancada un 2,00 71,91 143,82

5.10.5
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80 cm (bacia sanitária e 

mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura
un 6,00 72,99 437,94

5.10.6
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140 cm (lavatório), inclusive 

parafusos de fixação e pintura
un 2,00 131,39 262,78

30.150,82

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)

6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

6.1.1 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 900,00 13,22 11.898,00

6.1.2 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 30,00 11,96 358,80

6.2 FIOS E CABOS

6.2.1 Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c m 1.800,00 1,46 2.628,00

6.2.2 Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c m 3.000,00 1,96 5.880,00

6.2.3 Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c m 150,00 2,99 448,50

6.2.4 Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c m 300,00 4,16 1.248,00

6.2.5 Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c m 150,00 6,67 1.000,50

6.2.6 Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c m 200,00 7,69 1.538,00

6.3 CABO TELEFÔNICO

6.3.2 Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 m 70,00 8,94 625,80

6.3.3 Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 m 35,00 6,49 227,15

6.4 INTERRUPTOR

6.4.1 Interruptor 01 seção simples un 24,00 6,07 145,68

6.4.2 Interruptor 02 seções simples un 11,00 11,22 123,42

6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR

6.5.1 Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un 7,00 10,98 76,86

6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR

6.6.1 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t un 57,00 7,57 431,49

6.6.2 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla un 5,00 13,37 66,85

6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC

6.7.1 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa un 97,00 3,60 349,20

6.7.2 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" un 5,00 4,37 21,85

6.7.3 Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" un 94,00 5,83 548,02

6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS

Subtotal item 5
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6.8.1
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 

disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores
un 1,00 163,72 163,72

6.8.2 Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 77,64 77,64

6.8.3 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 3,00 8,58 25,74

6.8.4 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 3,00 17,23 51,69

6.8.5 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 38,02 38,02

6.8.6 Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 55,02 55,02

6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS

6.9.1
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
un 1,00 163,72 163,72

6.9.2 Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 55,02 55,02

6.9.3 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 8,58 17,16

6.9.4 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 7,00 17,23 120,61

6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS

6.10.1
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
un 1,00 163,72 163,72

6.10.2 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 38,02 38,02

6.10.3 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 8,58 8,58

6.10.4 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 17,23 34,46

6.10.5 Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 25,64 25,64

6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO

6.11.1 Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,00 817,23 817,23

6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

6.12.1
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 

0.60m
un 5,00 190,52 952,60

6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE

6.13.1 Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m un 1,00 68,74 68,74

6.14 LUMINÁRIAS un

6.14.1 Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações un 5,00 44,42 222,10

6.14.2 Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações un 89,00 62,03 5.520,67

6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS

6.15.1 Cabo de cobre nú 35 mm² m 327,95 17,26 5.660,42

6.15.2 Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação un 42,00 14,43 606,06

6.15.3 Conector e descida para pilares un 28,00 7,76 217,28

42.719,98

7 PAREDES E PAINÉIS

7.1 ALVENARIA

7.1.1
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia)
m² 871,98 46,95 40.939,46

7.1.2 Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm m 163,74 20,76 3.399,24

7.1.3
Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 

(cimento / cal / areia), à revestir
303,15 24,60 7.457,49

7.2 DIVISÓRIA 0,00

7.2.1 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens m² 11,32 581,47 6.582,24

7.3 ELEMENTO VAZADO

7.3.1
Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de 

cimento e areia
m² 10,00 74,29 742,90

7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES

7.4.1 Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica m² 69,76 34,26 2.389,98

61.511,31

8 ESQUADRIAS

8.1 MADEIRA

8.1.1 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 un 8,00 253,64 2.029,12

8.1.2 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 un 8,00 256,47 2.051,76

8.1.3 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 un 8,00 273,80 2.190,40

8.1.4 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4 un 3,00 192,71 578,13

8.1.5
Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para 

PNE - PM-5
un 2,00 218,07 436,14

8.2 METÁLICAS

8.2.1
Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro 

de esquadrias)
m² 72,60 123,79 8.987,15

8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.3.1 Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações un 22,00 69,98 1.539,56

8.3.2
Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, 

com parafusos, conforme especificações
un 66,00 54,45 3.593,70

Subtotal item 6

Subtotal item 7



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Planilha Orçamentária 

21.405,96

9 COBERTURA

9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA

9.1.1 Telhado em telha colonial de primeira qualidade m² 1.192,80 76,80 91.607,04

9.1.2 Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento m 196,36 24,41 4.793,15

9.1.3 Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada m² 1.192,80 85,12 101.531,14

9.2 CHAPAS

9.2.1 Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm m 24,60 38,53 947,84

198.879,16

10 REVESTIMENTO

10.1 MASSA

10.1.1 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 1.743,96 6,16 10.742,79

10.1.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 628,00 4,66 2.926,48

10.1.3
Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 

2,5 cm
m² 978,56 15,46 15.128,54

10.1.4 Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm m² 765,40 12,22 9.353,19

10.1.5
Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), 

espessura 1,5 cm - massa única
m² 628,00 13,58 8.528,24

10.2 ACABAMENTO

10.2.1
Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações
m² 765,40 67,16 51.404,26

98.083,50

11 PAVIMENTAÇÃO

11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

11.1.1 Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização m² 62,97 457,42 28.803,74

11.2 ACABAMENTO

11.2.1
Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa 

industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações
m 787,23 43,84 34.512,16

11.3 CALÇADA EM CONCRETO

11.3.1 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm m² 168,13 36,52 6.140,11

69.456,01

12 SOLEIRAS E RODAPÉS

12.1 SOLEIRA

12.1.1 Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização m 26,50 58,99 1.563,24

12.2 RODAPÉ

12.2.1
Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, 

rejuntado, conforme especificações
m 56,00 6,81 381,36

1.944,60

13 PINTURAS

13.1 ACRÍLICA

13.1.1
Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos 

de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica
m² 978,56 20,20 19.766,91

13.1.2
Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de 

massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica
m² 628,00 23,40 14.695,20

13.2 ESMALTE

13.2.1
Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, 

inclusive emassamento
m² 87,56 22,01 1.927,20

13.2.2
Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão 

de esmalte sintético, inclusive emassamento
m² 276,00 17,10 4.719,60

13.2.3
Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de 

zarcão e 02 demãos de tinta esmalte
m² 145,20 17,02 2.471,30

43.580,21

14

14.1 CONCRETO

14.1.1
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, 

pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)
m 10,80 112,65 1.216,62

14.2 BANCADA

14.2.1

Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 

cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira 

conforme projeto.

un 2,00 682,69 1.365,38

14.2.2
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 

cm, assentada.
un 1,00 845,84 845,84
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14.2.3
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas 

cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2 cm assentada.
un 1,00 893,60 893,60

14.2.4
Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em 

granito cinza andorinha, conforme projeto
un 1,00 1.186,50 1.186,50

14.2.5
Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e 

base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.
un 2,00 4.634,21 9.268,42

14.3 MADEIRA

14.3.1
Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, 

conforme especificações
m² 31,92 375,29 11.979,26

14.3.2 Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática m² 1,50 332,27 498,41

14.3.3
Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com 

mão francesa, conforme projeto
m² 9,54 624,08 5.953,72

14.4 INCÊNDIO

14.4.1
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5 m, tempo de descarga 

16s, NBR9443, 9444, 10721
un 8,00 439,88 3.519,04

14.5 GÁS

14.5.1 Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4" m 7,00 112,88 790,16

14.5.2 Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º un 5,00 10,18 50,90

14.5.3 Te em aço forjado classe 10 ø 3/4" un 1,00 11,26 11,26

14.5.4 União em aço forjado classe 10 ø 3/4" m 2,00 20,75 41,50

14.5.5 Registro esfera ø 3/4" m 1,00 88,09 88,09

14.5.6 Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4" m 3,00 7,47 22,41

14.6 VIDROS

14.6.1 Vidro liso incolor 4 mm m² 62,58 67,10 4.199,12

14.6.2 Vidro canelado incolor 4 mm m² 2,10 52,82 110,92

14.6.3 Espelho de cristal 4 mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado m² 11,40 229,32 2.614,25

44.655,39

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA

15.1 REDE LÓGICA

15.1.1 Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação m 110,00 11,96 1.315,60

15.1.2 Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4" un 26,00 4,07 105,82

15.1.3 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" un 45,00 3,56 160,20

15.1.4 Bucha/arruela aluminio 1.1/4" cj 45,00 2,25 101,25

15.1.5 Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação m 130,00 2,86 371,80

15.1.6 Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 205,00 3,29 674,45

15.1.7 Obturador com haste padrão TELEBRAS un 1,00 5,70 5,70

15.1.8
Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, 

padrão telebras, fornecimento e instalação
un 1,00 132,34 132,34

15.1.9 Conector RJ45 (fêmea), para lógica un 19,00 6,20 117,80

15.1.10 Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas un 19,00 3,02 57,38

15.1.11 Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação un 5,00 10,98 54,90

15.1.12 Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto un 22,00 3,50 77,00

3.174,24

16 PORTAL DE ACESSO

16.1 MUROS E FECHOS

16.1.1 Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE m 7,25 115,72 838,97

16.1.2 Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls m² 4,20 505,13 2.121,55

16.1.3 Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar pç 2,00 80,66 161,32

16.2 COBERTURA 0,00

16.2.1 Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede m² 15,60 84,40 1.316,64

16.2.2
Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame 

recozido
m² 9,20 54,82 504,34

16.2.3
Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada 

e areia)
m 15,60 17,35 270,66

5.213,48

17 LIMPEZA DA OBRA

17.1 LIMPEZA

17.1.1 Limpeza geral m² 853,20 0,98 836,14

836,14

1.021.956,00

Subtotal item 15

Subtotal item 16

Subtotal item 17

Custo TOTAL com BDI incluso

Subtotal item 14



ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.251,58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MOVIMENTO DE TERRAS 8.804,31 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES 282.695,02 25,00 50,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SUPERESTRUTURA 97.594,28 0,00 25,00 50,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 30.150,82 0,00 0,00 20,00 30,00 30,00 20,00 0,00 0,00 0,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V) 42.719,98 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 40,00 0,00 0,00 0,00

7 PAREDES E PAINÉIS 61.511,31 0,00 0,00 20,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ESQUADRIAS 21.405,96 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 70,00 0,00 0,00 0,00

9 COBERTURA 198.879,16 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 REVESTIMENTO 98.083,50 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

11 PAVIMENTAÇÃO 69.456,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 30,00 0,00 0,00

12 SOLEIRAS E RODAPÉS 1.944,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

13 PINTURAS 43.580,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 70,00 0,00 0,00

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 44.655,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 30,00 0,00

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 3.174,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

16 PORTAL DE ACESSO 5.213,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 30,00

17 LIMPEZA DA OBRA 836,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 1.021.956,00 86.327,49 170.148,24 137.803,32 170.303,91 201.368,89 148.837,35 84.546,32 20.220,29 2.400,18

PORCENTAGEM 100,00 8,45 16,65 13,48 16,66 19,70 14,56 8,27 1,98 0,23

  _____________________________________________ ________________________________________

             Vanderlete Ceila de Oliveira Fries

                    Responsável Técnica

                       CAU A 50251-0         

Antônio Vicente Piva

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 6 SALAS PADRÃO FNDE

Município: NÃO-ME-TOQUE

Endereço: Avenida Emílio Kerber, São José do Centro

Cronograma
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014

Objeto: contratação de empresa para prestação do serviço de hidroterapia (fisioterapia aquática) de
pacientes portadores de necessidades especiais e pacientes com limitações funcionais, para Secretaria
Municipal de Saúde. Recebimento das Propostas em 02/04/2014 às 14 horas. Edital: www.carazinho.
rs.gov.br. Informações: licitacao@carazinho.rs.gov.br (0XX) 54-3331-2699 ramal 102. Renato Süss –
Prefeito Municipal, 28 de fevereiro de 2014.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº013/14– EDITAL Nº023/14– OBJETO: Aquisição de 1 CÂMERA DE
SEGURANÇA GGI, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E GUARDA
MUNICIPAL-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. Abertura da disputa dia 20 de MARÇO de 2014
às 14h00min,na sala de Licitações desta Prefeitura, sita à Av. Gal. Osório nº 533, nesta cidade.
Informações e cópia do edital mediante pagamento de taxa: Setor de Compras / Licitações, (55)
3321-1320 e, gratuitamente através do site: www.cruzalta.rs.gov.br.

Cruz Alta, 27 DE MARÇO DE 2014.

Moacir Marchesan
Prefeito Em Exercício

BATERIA 2X4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

EXTRATO DE EDITAIS
MODALIDADE OBJETO DATA DE ABERTURA HORÁRIO

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2014 Construção com fornecimento de material e mão de obra de escola 06 salas de
aula – projeto padrão FNDE nº 17665/2013, com área construída de 854 m².

26/03/2014 14 horas

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2014 Pavimentação com CBUQ na Rua Vasco da Gama com área de 1814,83 m². 28/03/2014 14 horas

Maiores informações, fone (54) 3332-2600 ou no site www.naometoquers.com.br

ANTONIO VICENTE PIVA - PREFEITO MUNICIPAL

BLOCO 3X4

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL TUPARENDI

EXTRATO
OPREFEITOMUNICIPALEMEXERCÍCIODETUPARENDI, no uso das atribuições legais, torna público
para conhecimento dos interessados que fará realizar a seguinte licitação: TOMADA DE PREÇOS
N.°01/2014, ás 09:00 horas do dia 21/03/2014, que visa a Contratação de empresa (as) para prestação
de serviço (mão de obra) para realização de Pavimentação com pedras irregulares em vários locais
no município.
Tudo em conformidade com o que dispõe a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Informa ainda, que o Edital com inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados na prefeitura
municipal ou poderá ser solicitado pelo email compras@tuparendi-rs.com.br.
Tuparendi, 27 de fevereiro de 2014.

Ivo Turra - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

FOLHA 2X4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014

Retificado e Republicado
Objeto: contratação de empresas para prestação de serviços de radiografias, ultrassonografias,
ecocardiografias e exames diversos para Secretaria Municipal de Saúde. Recebimento das Propostas
em 19/03/2014, às 13 horas. Edital:www.carazinho.rs.gov.br. Informações: licitacao@carazinho.rs.gov.
br (0XX) 54–3331-2699 ramal 102. Renato Süss – Prefeito Municipal, 28 de Fevereiro de 2014 .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014
Objeto: contratação de serviços de arbitragem para o Campeonato Municipal Amador
2014, nas categorias Veteranos, Aspirantes e Titulares. Recebimento das Propostas
em 25/03/2014, às 13 horas. Edital:www.carazinho.rs.gov.br. Informações: licitacao@
carazinho.rs.gov.br (0XX) 54–3331-2699 ramal 102. Renato Süss – Prefeito Municipal,
28 de Fevereiro de 2014 .

OURO 2X3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014
Objeto: contratação de empresa especializada para executar cursos profissionalizantes, para os
moradores do Condomínio Residencial Oriental. Recebimento dos Envelopes: 26/03/2014, às 14
horas. Edital: www.carazinho.rs.gov.br. Informações: licitacao@carazinho.rs.gov.br (0XX) 54- 3331-
2699 ramal 102. Renato Süss – Prefeito Municipal, 28 de fevereiro de 2014.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014
Objeto: contratação de empresa especializada para execução das atividades do Projeto
de Trabalho Técnico Social – PTTS, do Condomínio Floresta II. Recebimento dos
Envelopes: 28/03/2014, às 14 horas. Edital: www.carazinho.rs.gov.br. Informações:
licitacao@carazinho.rs.gov.br (0XX) 54- 3331- 2699 ramal 102. Renato Süss – Prefeito
Municipal, 28 de fevereiro de 2014.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014
Retificado e Republicado

Objeto: Registro de Preços deMaterial de Pavimentação e Construção, para Secretarias
do Município. Recebimento das Propostas em 21/03/2014, às 13 horas. Edital:www.
carazinho.rs.gov.br. Informações: licitacao@carazinho.rs.gov.br (0XX) 54–3331-2699
ramal 102. Renato Süss – Prefeito Municipal, 28 de Fevereiro de 2014 .

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Município de Santa Rosa comunica a todos os interessados o adiamento por motivo de interesse
público e visando a adequação do edital do PREGÃO PRESENCIAL 10/2014, cujo objeto é a aquisição
de mobiliário em geral, de eletrodomésticos, de equipamentos de áudio, vídeo e foto, de materiais de
cama, mesa e banho e de climatizadores, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Juventude
na implantação da extensão da EMEI Bem-me-quer, conforme descrito no anexo I e no anexo IX
deste edital de licitação. Cuja abertura dos envelopes estava prevista para ocorrer às 08 horas do dia
11/03/2014. Ficando a licitação adiada para as 08 horas do dia 18/03/2014. O edital devidamente
retificado poderá ser obtido no site http://licitacoes.santarosa.rs.gov.br/.

Santa Rosa, 28 de fevereiro de 2014.

Valdir Freisleben
Dir. Depto. de Compras

AVISO(S) DE LICITAÇÃO
O Município de Santa Rosa, RS, comunica a todos os interessados que está (ão) em andamento a(s)
licitação (ões) abaixo listada(s).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições
de pneus, remendos, câmaras de ar e protetores de câmara diversos e para futuras prestações de
serviços de recapagem de pneus para diversas secretarias municipais, devidamente relacionados e
especificados no anexo I deste edital de licitação, a serem fornecidos em quantidade compreendida
entre aquelas informadas como mínimas e máximas, quando delas a Administração Pública Municipal
tiver necessidade. Abertura: 17/03/2014 Hora:08horas

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 Objeto: Aquisição de tintas e de materiais de pintura diversos
para uso da Secretaria Municipal de Educação e Juventude, conforme descrito no anexo I deste edital
de licitação. Abertura: 18/03/2014 Hora:14horas

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições
de detergente concentrado, shampoo cremoso para carro e desengraxante para uso da Secretaria
Municipal de Obras Urbanas e Rurais, devidamente relacionados e especificados no anexo I deste
edital de licitação, a serem fornecidos em quantidade compreendida entre aquelas informadas como
mínimas e máximas, quando delas a Administração Pública Municipal tiver necessidade. Abertura:
19/03/2014 Hora:08horas

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços
técnicos especializados de arquitetura, de engenharias (civil, elétrica, mecânica e outras) e de geo-
logia para a elaboração de projetos básicos, executivos e seus complementares necessários para a
construção de um ginásio de esportes multiuso com arquibancadas para cinco mil pessoas no Parque
Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson, conforme descrito no anexo I e no anexo VII(projeto
básico) deste edital. Abertura: 20/03/2014 Hora:14horas

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2014 Objeto: Contratação de empresa para executar obra de pavi-
mentação asfáltica em CBUQ sobre base no prolongamento da Av. Bráulio de Oliveira, no acesso ao
Distrito Industrial Moveleiro, em uma área de aproximadamente 1.221,40 m², a qual será executada
com recursos financeiros do governo estadual e de contrapartida do Município, de acordo com o Termo
de Cooperação Técnica-Financeira nº 012/2011 – AIM/DAPE/SDPI e com as especificações técnicas
descritas no memorial descritivo, no orçamento discriminado, no cronograma físico-financeiro e nos
projetos que são partes integrantes deste edital de licitação. Abertura: 21/03/2014 Hora:08horas

Os editais em seu inteiro teor encontram-se a disposição no Departamento de Compras da Secretaria
Municipal de Administração. Telefones para contato: (55) 3511 5100, ramal 283, fone/fax (55) 3511
7678, ou no endereço eletrônico: http://licitacoes.santarosa.rs.gov.br/.

Santa Rosa, 28 de fevereiro de 2014.

Valdir Freisleben
Dir. Depto. de Compras

DESENHO 2X16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014

Objeto: aquisição de computadores para a Secretaria de Educação e Cultura.
Recebimento das Propostas em 1º/04/2014, às 13 horas. Edital:www.carazinho.rs.gov.
br. Informações: licitacao@carazinho.rs.gov.br (0XX) 54–3331-2699 ramal 102. Renato
Süss – Prefeito Municipal, 28 de Fevereiro de 2014 .

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

OMunicípio de BentoGonçalves torna público que realizará processo seletivo simplificado
visando à contratação de pessoal para desempenharem as suas funções no Programa
Segundo Tempo, junto à Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, e para atender o
Convênio nº 757615/2011, firmado com o Ministério de Esportes e Secretaria Nacional
de Esportes, Educação, Lazer e Inclusão Social. Período de inscrições: 05/03/14 a
12/03/2014.Processo: 575/2014. Edital eAnexos encontram-se disponíveis no site www.
bentogoncalves.rs.gov.br. Informações pelo telefone (54) 3055-7439 e/ou 3055-7437.

AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Município de Bento Gonçalves torna público que realizará processo seletivo
simplificado visando à contratação de pessoal para desempenharem a função de “Agente
Endêmico”, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Período de inscrições: 05/03/14 a
14/03/2014.Processo: 93/2014. Edital eAnexos encontram-se disponíveis no site www.
bentogoncalves.rs.gov.br. Informações pelo telefone (54) 3055-7439 e/ou 3055-7437.

COMPLEMENTO DE PUBLICAÇÃO
O Município de Bento Gonçalves comunica que na publicação do dia 27/02/14, PP
20/14, o objeto é a contratação de transporte de alunos dos CEACRIS. Processo:
1234/2014.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Objeto: Locação de estande no 2ºSalão Paranaense de Turismo.Empresa:Associação
Brasileira de Agências de Viagens do Paraná. Valor: 12.006,00. Fundamento: Art. 25,
“caput” da Lei nº 8.666/93 e alterações. Processo: 1761/2014.

AVISOS DE LICITAÇÕES
O Município de Bento Gonçalves torna pública a abertura das seguintes Licitações.
Modalidade: TP02/14.Data deAbertura: 21/03/14, às 10 horas.Objeto:Pavimentação
basáltica e drenagem nas seguintes ruas deste Município: Giuseppe Signor, Orestes
J. Tregnago, Ormuz F. Rivaldo, Mário Salton, Avelino Signor e Antônio A. Monteiro.
Processo: 13014/2013.Modalidade: PP 21/14-RP 13/14.Data deAbertura: 17/03/14,
às 14 horas.Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura de
sinalização horizontal no Município de Bento Gonçalves. Processo: 1231/2014. Editais
eAnexos encontram-se disponíveis no site www.bentogoncalves.rs.gov.br. Informações
pelo telefone (54) 3055-7439 e/ou 3055-7437.

RESUMOS
Contrato de Prestação de Serviços 63/14-TP 09/13 – Objeto: Construção de muro
de contenção e cercamento na EMI São Vendelino, neste Município. Contratada:
Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda. Valor: R$ 187.628,14. Processo:
11772/2013.
Contratos de Prestação de Serviços nºs 59/14, 60/14 e 61/14 – Objeto: Contratação
de transporte de alunos dos CEACRIS. Contratadas (com respectivos itinerários e
valores diários): Turismo Casagranda Ltda.: 01 R$ 389,00; 03 R$ 375,00; 04 R$ 374,00;
07 R$ 333,00. Viagens Casagranda Ltda.: 05 R$ 399,00; 06 R$ 388,00; 08 R$ 372,27.
Brink’Arte Transp. Ltda.: 02 R$ 338,00. Fundamento: Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93 e
alterações. Processo: 1588/2014.

Marcos Fracalossi – Secretário Municipal de Finanças

PANELA 2X14

SAPIRANGA
Dia da Mulher terá 
diversas atividades 
para comunidade

A prefeitura municipal, por meio da 
Coordenadoria da Mulher, comemorará o 
Dia da Mulher com programação especial 
de 5 a 10 de março. Segundo a coordena-
dora do Centro de Referência e Atendi-
mento à Mulher Alzira Valesca Lampert 
Fett, Débora Moreira, haverá atividades 
como palestra, plantio de rosas, brechó e 
homenagens às mulheres da comunidade.

A programação se inicia na quarta-
-feira, dia 5, às 18h30min, com a consultora 
de imagem Érica Ostrowiski, que dará 
dicas de beleza, imagem, maquiagem, 
biotipo e estilo. Na quinta-feira, às 15h, 
haverá plantio de rosas e apresentação. 
Já no sábado, dia 8, às 9h, acontece um 
brechó beneficente em parceria com o 
Lions Clube Ferrabraz e desfile de moda 
com renda revertida para mulheres em 
situação de violência. O evento contará 
com a participação da Miss Plus Size Rio 
Grande do Sul, Ariane Plangg.

As atividades se encerram na segunda-
-feira, dia 10, às 14h, com uma homenagem 
na Câmara de Vereadores às mulheres 
voluntárias de diversos setores da sociedade 
que se doam diariamente pelo bem da 
comunidade. O evento é uma comemora-
ção internacional, que chama as pessoas à 
reflexão na luta pelos direitos das mulheres 
por condições de igualdade e cidadania.

CAXIAS DO SUL
Brasil Alfabetizado está 
com inscrições abertas

A prefeitura está com as inscrições 
abertas para jovens com idade superior a 
15 anos, adultos e idosos que não conclu-
íram o ensino fundamental que estejam 
interessados em participar do Programa 
Brasil Alfabetizado. As inscrições seguem 
até 13 de março, na secretaria municipal 
de Educação (SMED), na rua Borges de 
Medeiros, nº 260. Para efetuá-las, é neces-
sário apresentar comprovante de endereço, 
RG e CPF. As aulas se iniciam na primeira 
semana de abril.

A secretaria ainda seleciona alfabe-
tizadores com ensino médio completo e 
experiência em alfabetização, para atuarem 
junto às turmas do Programa. Os currículos 
devem ser encaminhados até o dia 7 de mar-
ço, das 10h às 16h, na Assessoria dos Anos 
Iniciais, localizada no 2º andar da SMED.

O Programa Brasil Alfabetizado visa a 
superação do analfabetismo no Brasil e con-
tribui para a universalização da alfabetização 
e do ensino fundamental, promovendo o 
acesso à educação como direito de todos. As 
atividades são ministradas por alfabetizado-
res voluntários, que recebem bolsa auxílio 
do MEC no valor de R$ 400 mensais. O 
município oferece o Programa desde 2006. 
Neste período, mais de 600 alfabetizandos 
foram certificados. No ano passado, cerca de 
100 alunos concluíram os estudos.


