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EDITAL DE  
TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2014 
EMPREITADA POR PREÇO 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. ANTONIO VICENTE PIVA, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberta Licitação, na 

modalidade de TOMADA DE PREÇOS cujas propostas serão recebidas pela Comissão de 

Licitação, no dia 05 de Maio de 2014, às 14:00 horas, na sala de reuniões do centro 

administrativo 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 (edital e minuta) encontra-se à disposição dos interessados junto ao 

site da Prefeitura Municipal: www.naometoquers.com.br. Obs.: Empresas interessadas em 

adquirir o memorial descritivo, as especificações técnicas, as plantas, o orçamento e o 

cronograma físico financeiro devem solicitar no Setor de Licitações ou solicitar pelo 

seguinte e-mail: licitacao@naometoquers.com.br e ou dluisa@naometoquers.com.br. 

2 - DO OBJETO: 

A presente Licitação tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS 

(A=45 m²), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, através do convênio 

SEHABS/DEPRO Nº 2910/2013 para os beneficiários Antonio Luiz de Souza, Gilberto 

Bernardes Prestes e Lorena Margarida da Silva cadastrado na Secretaria da Habitação, de 

acordo com o Projeto Básico, Executivos 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. 

http://www.naometoquers.com.br/
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3 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO: 

Para efeitos de cadastro, os interessados deverão apresentar até o dia 29 de Abril de 2014 os 

documentos constantes no Decreto 058/10 de 18.03.10 o qual se encontra na íntegra no site do 

Município de Não-Me-Toque: www.naometoquers.com.br     

3.1- Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por funcionário de Administração, ou 

publicação na imprensa oficial. 

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 17/2014 

 ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

 PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS 

 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2014 

 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;

http://www.naometoquers.com.br/
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f) Registro no CREA ou CAU da empresa, bem como de seu responsável técnico; 

           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; 

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 declarada 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. 

4.4.2 O prazo de que trata o item 4.4 poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, 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 

http://www.naometoquers.com.br/
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

4.5 – Os documentos constantes dos itens 4.2 poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa 

oficial, ou ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a 

verificação de sua autenticidade pela Administração. 

4.6- 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 - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

5.1 - DA ABERTURA: 

5.1.1 - No local e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital se fará a abertura dos 

envelopes. 

5.1.2 - Um representante de cada uma das Licitantes, devidamente credenciado e identificado, 

registrará seu comparecimento em termo lavrado mediante assinatura de cada um dos 

credenciados pela Comissão, que deverá estar presente para participar do processo de 

abertura dos envelopes. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de um proponente. 

5.1.2.1 - A Licitação transcorrerá em sessão pública, sendo que somente o representante 

credenciado e identificado de cada uma das Licitantes terá direito a manifestação. 

5.1.3 - Após o recebimento dos envelopes, serão abertos os envelopes DOCUMENTAÇÃO, 

contendo os documentos de habilitação, sendo estes examinados e rubricados pela Comissão 

de Licitação, e, facultativamente, pelos representantes credenciados das Empresas Licitantes. 

5.1.4 - A Comissão julgará a Habilitação, comunicando o seu resultado às Licitantes na mesma 

sessão pública, ou em nova sessão a ser agendada e comunicada aos Licitantes. Se não 

houver impugnações quanto à decisão da Comissão de Licitação e todos os Licitantes 

http://www.naometoquers.com.br/
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formalizarem por escrito a desistência à impugnação ou interposição de recursos, será 

procedida a abertura do envelope n.º 02 - PROPOSTA. 

5.1.5 - Aberto o envelope n.º 02, as folhas serão rubricadas pela Comissão de Licitação e, 

facultativamente, pelos representantes credenciados das Empresas Licitantes. 

5.1.6 - De cada sessão pública será Lavrada Ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá 

ser assinada pelos membros da Comissão de Licitação e, facultativamente, pelos 

representantes das Empresas Licitantes presentes. 

5.2 - DO JULGAMENTO: 

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

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

no item 4 - DOCUMENTAÇÃO. 

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

item 4 - PROPOSTA. 

5.2.3 - 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. 

5.2.3.1 - 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; 

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

avaliação dos preços dos serviços ofertados; 

5.2.4 – O critério de julgamento será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

5.2.5 - Serão desclassificadas as propostas que forem manifestadamente inexeqüíveis, 

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

5.2.6 - 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. 

http://www.naometoquers.com.br/
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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 subitem anterior, poderá ser prorrogado, uma vez, pelo mesmo 

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

subitem 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$ 139.203,91 

(Cento e trinta e nove mil duzentos e três reais e noventa e um centavos). 

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

preços manifestamente inexeqüíveis. 

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. 

9 – DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA: 

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

Serviço e concluída num prazo máximo de 04 (quatro) meses também contados a partir da 

Ordem de Serviço. 

10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

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

11.2 - 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. 

12 - DAS PENALIDADES: 

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

penalidades do art. 87 e em caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) do valor 

total do Contrato conforme prevê o Art.86 da Lei Federal n.º 8.883/94. 

13 – DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO: 

13.1 - Não há possibilidade de subcontratação. 

14 – DA ORIGEM DOS RECURSOS:  

14.1 - As despesas e custeio das obras serão subsidiados com recursos do convênio 

SEHABS/DEPRO nº 2910/2013. 

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

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

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. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

16.1 – 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.  

 16.2 – O interessado em apresentar impugnação ao presente edital deverá observar os 

seguintes procedimentos: 

http://www.naometoquers.com.br/
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16.2.1 – A impugnação deve ser apresentada de forma escrita, fundamentada e conter 

assinatura do impugnante em via original; 

16.2.2 – A impugnação será recebida no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito á Av. Alto 

Jacui, 840, centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

16.2.3 – A impugnação poderá ser encaminhada por correio eletrônico (e-mail), para o 

endereço edital.impugnacao@naometoquers.com.br. Nesse caso o documento original deverá 

ser digitalizado e encaminhado em anexo à mensagem, para que no Setor de Compras seja 

impresso e registrado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal. O impugnante receberá 

mensagem eletrônica com a confirmação do recebimento e número de registro do protocolo. 

16.2.3 - Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos 

itens anteriores. 

16.3 – Em caso de procedência da impugnação, se for o caso, será marcada nova data para a 

realização do certame, sendo feita a publicação no site da Prefeitura: 

www.naometoquers.com.br, e no jornal local.  

16.4 – Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim 

o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e 

legislação vigente.  

16.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento 

licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do 

artigo 93 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:           

17.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

do presente Edital. 

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

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

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

ou quaisquer outros documentos. 

http://www.naometoquers.com.br/
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17.4 - 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. 

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

admitidos à Licitação os participantes retardatários. 

17.6 - 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. 

17.7 - 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. 

17.8 - 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. 

17.9 - 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 09 de Abril de 

2014. 

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 

http://www.naometoquers.com.br/
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MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º .............../2014 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - 

RS, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.613.519/0001-23, com sede à Av. Alto Jacui n.º 840, neste ato pela 

Prefeita Municipal, Sr. TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER , doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a ................................................., inscrita no CNPJ n.º 

................................., estabelecida na Rua ..........................., n.º ........, na cidade de 

................................../......, neste ato representada pelo  Sr. ........................, inscrito no CPF sob o n.º 

..............................., RG ..........................., doravante denominada de CONTRATADA, em 

conformidade com o Edital de Tomada de Preços 17/2014, mediante cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

A CONTRATADA realizará a CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS (A=45 

m²), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, através do convênio 

SEHABS/DEPRO Nº 2910/2013 para os beneficiários Antonio Luiz de Souza, Gilberto Bernardes 

Prestes e Lorena Margarida da Silva cadastrado na Secretaria da Habitação. 

Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS: 

     A CONTRATADA obriga-se a executar as obras atendendo as normas técnicas e legais 

vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes a matéria, de modo a resguardar sob 

qualquer aspecto a segurança e o interesse da CONTRATANTE observando especialmente o 

estabelecido no Edital de Licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 

     A CONTRATANTE exercerá a fiscalização das obras, através da fiscal Sra. Juviana Rech e da 

Gestora Sra. Nara Adams, determinando à CONTRATADA o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo para que sejam sanados. 
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§ 1º.  A CONTRATADA deverá facultar o livre acesso do representante da CONTRATANTE às

suas instalações e depósitos, bem como a todos os registros e documentos pertinentes à execução 

ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da 

CONTRATANTE, na forma do estipulado no Edital. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES: 

     A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos 

seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato, atendidas as condições previstas no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução das obras ora contratadas o valor 

de R$ ............................................ (....................................................) sendo R$ ................ 

(........................................) de mão-de-obra e R$ ............................ 

(.........................................................) de materiais. 

§ 1º. 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.  

A CONTRATADA deverá fornecer os dados bancários para o pagamento, tais como banco, agência, 

conta corrente. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E PRORROGAÇÃO: 

     A obra a que se refere o presente contrato deverá estar concluída no máximo 04 (quatro) 

meses, a contar da ordem de serviço, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo somente pelo 

mesmo tempo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E PENALIDADES: 

     A CONTRATADA reconhece desde já que o presente Contrato poderá ser rescindido 

antecipadamente, desde que solicitado anteriormente num prazo mínimo de 30 (trinta) dias, por 

escrito. 

CLÁUSULA OITAVA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
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     O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações legais e pelos preceitos de direito público. 

§ 1º. O presente Contrato tem por fundamento legal o Edital de Tomada de Preços 17/2014.

CLÁUSULA NONA - ORIGEM DOS RECURSOS: 

     As despesas e custeio das obras, objeto deste contrato, serão subsidiados com recursos do 

convênio SEHABS/DEPRO Nº 2910/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO 

2014/1212 

13.26.16.482.0120.1108 – Construção de Unidades Habitacionais Urbanas 

1002 – FMHIS 

4.4.9.0.51.93.00.00.00 – Benfeitorias em Propriedades de Terceiros 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

     Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque - RS, para solucionar todas as questões 

oriundas, deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

     E por estarem às partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 05 

(cinco) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante duas testemunhas, para que produza 

seus efeitos legais.     

NÃO-ME-TOQUE, EM ................ DE ................... DE 2014. 

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 
Prefeita Municipal 

     CONTRATANTE 

EMPRESA 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
________________________ 
________________________ 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(    ) GLOBAL          (   X  ) INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS
ÁREA= 45,00 m² - 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor total MESES
% Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

(R$) % R$ % R$ R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 1,00 1.391,73 100,00 1.391,73

2 FUNDAÇÕES 16,52 22.994,48 100,00 22.994,48

3 PAREDES 13,73 19.116,96 100,00 19.116,96

4 REVESTIMENTOS 11,37 15.829,62 40,00 6.331,85 60,00 9.497,77

5 COBERTURA 11,78 16.393,65 40,00 6.557,46 60,00 9.836,19

6 FORRO E ABAS 8,19 11.397,24 40,00 4.558,90 60,00 6.838,34

7 ESQUADRIAS 6,86 9.553,28 100,00 9.553,28

8 PISOS 9,49 13.207,74 100,00 13.207,74

9 PINTURA 5,56 7.733,99 100,00 7.733,99

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 7,19 10.006,17 30,00 3.001,85 30,00 3.001,85 40,00 4.002,47

11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 8,17 11.370,20 30,00 3.411,06 30,00 3.411,06 40,00 4.548,08

12 LIMPEZA DA OBRA 0,15 208,85 20,00 41,77 80,00 167,08

SIMPLES 100,00 139.203,91 31,25 43.503,17 13,87 19.302,22 21,80 30.347,54 33,08 46.050,98

ACUMULADO 100,00 139.203,91 31,25 43.503,17 45,12 62.805,39 66,92 93.152,93 100,00 139.203,91

139.203,91
NÃO-ME-TOQUE/RS, 06 de FEVEREIRO de 2014

___________________ ________________
FRANCIELE SIMON ANTONIO VICENTE PIVA
CAU A 56266-1 Prefeito Municipal

Cronograma



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

UNIDADE HABITACIONAL   (A= 45,00 m²) 

1. OBJETIVO:

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a 
execução das obras a serem implantadas no município de Não-Me-Toque/RS, através 
da Secretaria de Habitação e Saneamento  

GENERALIDADES: 
1.1 Esta especificação complementa o projeto arquitetônico (planta-baixa, cortes e 

fachada) e os projetos hidrossanitário e elétrico, fornecidos pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, em pranchas tamanho A1 contendo todos os 
projetos referente a obra. 

1.2 Serão providenciadas ligações provisórias de água (CORSAN), e Energia 
Elétrica (RGE), antes do início das obras. 

2. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

- A Prefeitura se responsabiliza por todas as providências relativas ao 
licenciamento da construção. 

3. LOCAÇÃO DA OBRA:

3.1 A obra será locada com todo o rigor, os esquadros serão conferidos à trena e as 
medidas tomadas em nível. 

3.2 Alinhamento: 
As edificações deverão observar o recuo frontal não inferior a 4 metros. 

Referência de nível: 

O nível dos pisos internos deverão estar de acordo com os indicados em planta, 
devendo ficar no mínimo 20 cm acima do ponto mais desfavorável do terreno. 

3.3 As escavações para fundações deverão ser feitas manualmente, no alinhamento 
das fundações, em uma largura mínima de 40 cm, e profundidade de 30 cm, 
podendo a terra, se for própria para aterro ser usada para reaterro da obra. 

3.4 O reaterro, no interior da obra, deverá ser feito manual ou mecanicamente, sob a 
forma de apiloamento por meio de placa vibratória, em camadas de 20 cm, 
devidamente molhadas. 

4. FUNDAÇÕES:

4.1 Após a escavação das valas, será executada uma camada de concreto ciclópico 
com fck≥10Mpa, onde se utiliza 30% de pedra de mão de origem basáltica 



adicionadas no concreto, formando um leito. Sobre o concreto ciclópico será 
executada uma alvenaria de embasamento com tijolos maciços de acordo com 
dimensões do projeto, onde também deverá ser nivelando a construção. Em 
seguida, será executada as vigas de baldrame em concreto armado de 20 x 25 
cm , armada com 4 ferros, 2 positivos 6mm e 2 negativos 8mm, com estribos 
4.2mm a cada 13 cm. O traço do concreto para a execução desta viga será de 
1:2:3 (cimento, areia e brita).  

4.2 Impermeabilização com quatro demãos de hidroasfalto nas laterais internas das 
vigas e na face de assentamento dos tijolos até a 2º fiada. 

5. PAREDES:

5.1 Todas as paredes deverão ser erguidas e devidamente prumadas, niveladas e 
alinhadas conforme projeto arquitetônico. Após a marcação de todos os cantos 
das paredes. Os tijolos para a alvenaria serão de 6 furos com dimensões 
aproximadas de 9x14x19 cm. Todas as peças deverão estar devidamente 
cozidas e isentas de defeito de fabricação, empenas ou trincas que 
comprometem a função estrutural e/ou estética a que se propõem. Os tijolos 
serão assentados deitados (14cm de espessura), com argamassa de cimento, 
cal hidratada e areia média na proporção de 1:2:6, respectivamente. Todos os 
tijolos deverão ser devidamente molhados e classificados antes do 
assentamento.  

5.2 Sobre os vãos das portas deverão ser construídas as vergas e nas janelas 
deverão ser construídas vergas e contra vergas, ambas com 2 ferros 6,3 mm, 
colocados entre as duas primeiras fiadas de tijolos, argamassadas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:4, as quais devem exceder a largura 
do vão pelo menos 30 cm de cada lado. 

5.3 Os pilares existentes na varanda e na área aberta (lavanderia) deverá ser 
utilizado 4 ferros 8mm com estribos 4.2mm a cada 15 cm. 

5.4 O respaldo das alvenarias de tijolos será fechado com uma viga de amarração 
em concreto armado, de acordo com a NBR 6118 /03, nas dimensões de 15 x 27 
cm com 4 ferros e diâmetro 6,3 mm com estribos 4,2 mm a cada 13 cm. Nessa 
viga deverão ficar esperas de ferro 4,2 mm em duplo “U” para amarração das 
tesouras (observar o espaçamento das tesouras). 
OBS: Cuidado especial na concretagem da viga de amarração para evitar que o 
concreto escorra nas paredes e se escorrer, limpar antes de secar. 

REVESTIMENTO: 

5.5 Todas as paredes externas e internas receberão chapisco e emboço de massa 
única.  

5.5.1 Chapisco: as paredes deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e 
areia grossa no traço 1:4. 

5.5.2 Massa Única: após o chapisco, as paredes receberão como acabamento final o 
emboço desempenado no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). 



5.5.3 As superfícies deverão ser bem desempenadas e feltradas, não admitindo-se 
espessura menor que 1,5 cm e maior que 2,5 cm. Antes de receber o chapisco e 
a massa, as paredes deverão ser convenientemente molhadas. 

5.6 No banheiro, nas área molhadas da cozinha e da área de serviço as paredes 
serão revestidas com azulejos, assentadas com argamassa colante e 
argamassadas com rejunte flexível. 

5.7 As paredes dos dormitórios serão em madeira, conforme planta baixa do projeto 
arquitetônico, e serão de madeira de pinus, machambradas (com encaixe macho 
e fêmea), aplainadas nas duas faces, com largura mínima de 10cm. Serão 
fixadas no piso com rodapé perfil “U” e no forro com rodaforro beneficiado meia-
cana de madeira. As paredes deverão receber tratamento com cupinicida.  

6. COBERTURA:

6.1 COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO 

6.1.1 A cobertura será executada com telhas onduladas de fibrocimento sem amianto, 
com 6 mm de espessura, nas dimensões constantes do projeto e atendendo às 
exigências da ABNT. 

6.1.2 A cumeeira será de fibrocimento sem amianto, do tipo normal  
6.1.3 Os beirais terão a largura de 60 cm. 
6.1.4 A estrutura do telhado será de madeira de eucalipto rosa, duplada, com guias 

nas dimensões de 10x2,5cm devidamente serradas, unidas e fixadas umas nas 
outras, formando as tesouras. 

6.2 Todo o madeiramento do telhado deverá receber tratamento anti-mofo e 
cupinicida, onde as terças terão dimensões de 5 x 5cm, e o espaçamento entre 
as tesouras será de 1,00 m. 

7. FORRO:

7.1 Na parte interna e externa, será de madeira em cedrinho ou eucalipto rosa, fixos 
nas tesouras (escondendo-se a tubulação elétrica), arrematados em seu 
perímetro com meia cana de eucalipto rosa de 2,5 x 2,5 cm. 

7.2 Toda a madeira utilizada deverá receber tratamento anti-mofo e cupinicida. 

8. ESQUADRIAS:

8.1 PORTAS: 

8.1.1 Madeira: serão usadas portas tipo internas semi-ocas, com marco, batentes, 
guarnição e fechadura cromada tipo simples de embutir. Nos quartos as portas 
serão de 0,80 x 2,10 m, e no banheiro de 0,80 x 2,10 m, fixas em tacos de 
madeira pré-colocados. 

8.1.2 Metálicas: as demais serão em chapas de ferro nº 20 tipo lambri, montadas com 
tubos metalon (20 x 30 x 1,20 mm), dobradiças de chapa de ferro e fechadura 
cilíndrica cromada. 



8.1.2.1 Sala: 0,90 x 2,10 m com postigo (0,70 x 0,90 m) de janelas basculantes de ferro 
cantoneira 1/8” x 3/4”, vidro canelado 3 mm. 

8.1.2.2 Cozinha: 0,80 x 2,10 m com postigo (0,70 x 0,90 m) de janela de ferro, 
cantoneira 1/8” x 3/4”, vidro canelado 3 mm. 

8.1.2.3 Nas residências para portadores de necessidades especiais, todas as 
portas terão vão livre de 0,80m.  

8.2 JANELAS: 

8.2.1 Nos dormitórios e sala serão metálicas de ferro tipo de correr com grade 
metálica interna, quadro com tubo metalon (20 x 30 x 1,20 mm), caixilho interno 
metálico e vidros lisos 3 mm. Externamente com folhas tipo venezianas 
metálicas de abrir, nas dimensões de 1,20 x 1,00 m. 

8.2.2 As demais serão metálicas em ferro cantoneira 1/8” x 3/4”, tipo basculante 
horizontal, com vidros canelados, sendo de 1,20 x 1,00 m na cozinha e 0,40 x 
0,60 m no banheiro. 

8.3 As esquadrias metálicas deverão receber fundo anti-corrosivo tipo “zarcão”, em 
duas demãos, no mínimo, ou até perfeita proteção. 

8.4 Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente colocadas obedecendo nível e 
prumo para evitar problemas de movimento. 

9. PISOS:

9.1 Apiloamento: os contrapisos só serão executados depois de estar o terreno 
interno perfeitamente nivelado, ou seja, terra sem detritos vegetais, colocada em 
camadas de 20 cm aproximadamente, convenientemente molhadas, apiloadas 
manual ou mecanicamente, de modo a evitar recalques futuros, colocadas todas 
as canalizações que devem passar por baixo do piso, se for o caso.  

9.2 A espessura do contrapiso não deverá ser inferior a 10 cm, sendo 5 cm de brita 
nº1 devidamente compactada e 5 cm de concreto ci-ar-br no traço 1:3:6, 
devidamente nivelada e desempenada. Adicionar impermeabilizante tipo Sika 1 
na água de amassamento na proporção de 1 parte p/25 litros de água. 

9.3 O piso de toda a residência receberá revestimento cerâmico, assentado com 
cimento cola e argamassado com rejunte flexível. 

9.4 Calçada externa ao redor da residência em concreto com largura mínima de 
0,50 cm. 

9.5 Os peitoris das aberturas serão de material impermeabilizante, cerâmica e ou 
granito. 

10. PINTURA:

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. 

10.1 Em todas as paredes usar, inicialmente, 1 demão de selador acrílico, e em 
seguida, pintura com tinta látex PVA, no mínimo duas demãos. Antes de iniciar a 



pintura sobre o reboco novo, aguarde até que o mesmo esteja seco e curado 
(mínimo 28 dias). 

10.2 Pintura sobre esquadrias de madeira: lixar para eliminar farpas, aplicar uma 
demão de tinta opaca base ou selador, conforme acabamento desejado, lixar 
novamente e aplicar duas demãos de tinta de acabamento, esmalte sintético ou 
óleo na cor desejada. 

10.3 Pintura sobre esquadrias metálicas: lixar, aplicar uma demão de tinta 
anticorrosiva e duas demãos de tinta de acabamento esmalte sintético, na cor 
desejada. 

10.4 Pintura nas paredes externas 1 demão de selador acrílico, e em seguida, pintura 
com tinta acrílica, no mínimo duas demãos. Antes de iniciar a pintura sobre o 
reboco novo, aguarde até que o mesmo esteja seco e curado (mínimo 28 dias). 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

11.1 As instalações elétricas serão executadas por profissionais habilitados, de 
acordo com as normas técnicas. As instalações deverão ficar embutidas em 
eletrodutos de PVC tanto nas paredes, quanto no forro. Todas as extremidades 
livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e 
umidade. 

11.2 As caixas (2”x 4”) de saída, ligação ou de passagem serão plásticas ou 
metálicas de chapa nº 18, sendo os interruptores e tomadas com espelhos 
plásticos. 

11.3 Deverá ser observado quadro de carga e projeto elétrico em anexo, para 
verificação, de proteção dos circuitos e enfiação na bitola correta. 

11.4 A entrada de luz será monofásica, sendo o medidor colocado em caixa padrão 
da concessionária local de acordo com o detalhe em anexo. O ramal de ligação 
será em cabo multiplex 2 # 10 mm2. Deverá ser usado aterramento de 6 mm2, 
haste e conector de cobre de 2 metros. 

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

12.1 As instalações hidrossanitárias serão executadas por profissional habilitado, de 
acordo com as normas técnicas. Nos sanitários serão colocados os aparelhos 
constantes no projeto. O escoamento da bacia sanitária, em tubos de PVC 
esgoto, passa por caixas de inspeções 40 x 60 cm e será lançado a uma fossa 
séptica com capacidade para 1825 litros sendo que o escoamento será ligado a 
sumidouro previamente dimensionado pela Prefeitura (conforme detalhes em 
anexo). Toda a rede de canalizações ficará embutida no contrapiso, ou no solo. 
A pia da cozinha (1,20 m )passará por uma caixa de gordura e em seguida para 
a fossa séptica e o sumidouro. O tanque de PVC ira para a caixa de inspeção e 
para fossa e sumidouro. 



12.2 As instalações de água serão executadas com tubos de PVC soldáveis nas 
bitolas indicadas em projeto (estereograma), e ficarão totalmente embutidos nas 
alvenarias. 

12.3 Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres 
das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, 
convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira 
ou papel para tal fim. 

12.4 O abastecimento de água será feito por rede da CORSAN ou concessionária 
local através de hidrômetro colocado próximo ao alinhamento do terreno. Terá 
um reservatório de 500 litros no centro da residência, abaixo das telhas. 

12.5 Verificação: as tubulações de distribuição de água serão antes de eventual 
pintura ou fechamento dos rasgos das alvenarias, lentamente cheias de água, 
para eliminação completa do ar, e, em seguida, submetida à prova de pressão 
interna. 

OBS: O chuveiro terá entrada de água pela rua, ao invés da caixa d’água, 
devido a altura que teríamos que erguer para ter pressão. 

13. LIMPEZA:

A obra será entregue perfeitamente limpa, com todas as instalações e 
esquadrias em perfeito funcionamento e considerada concluída após a 
fiscalização e emissão do termo de recebimento, conforme cláusulas do 
contrato. 

Não-Me-Toque/RS, NOVEMBRO de 2013. 

 ______________________________ 
FRANCIELE SIMON 
    CAU  A56266-1 

_____________________________ 
 ANTONIO DA SILVA 

      Proprietário 

_____________________________ 
 LORENA DA SILVA 

 Proprietário 

_____________________________ 
 GILBERTO PRESTES 

 Proprietário 



ORÇAMENTO

ORÇAMENTO  CASAS HABITAÇÃO
Nomes: GILBERTO B. PRESTES, LORENA M. DA SILVA E ANTONIO L. DA SILVA

NÃO ME TOQUE

MATERIAIS MÃO OBRA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Preparo do terreno m2 45,00 0,51 1,69 98,87    
1,1 Locação de obra m2 45,00 1,87 6,24 365,04  

Subtotal 463,91  
2

2.1 Escavação manual de solo m3 4,00 4,57 15,23 79,20  
2.2 Concreto ciclópico 40x20cm m3 2,70 255,36 76,61 896,31  
2.3 Alvenaria de embasamento com tijolos maciços m2 7,14 305,00 91,50 2.831,01  
2.4 Viga Baldrame 20x25cm (formas, aço, concreto) m3 1,70 1397,52 419,26 3.088,52  
2.5 Reaterro e compactação m3 13,00 9,375 31,25 528,13  

2.6 Impermeabilização com hidroalfalto m2 13,50 13,77 4,13 241,66  
7.664,83  

3
3.1 Alvenaria de tijolos 6 furos 9x14x19cm m2 69,90 28,82 8,65 2.618,87  
3.2 Vergas e contravergas m 12,70 12,01 3,60 198,29  
3.3 Pilares 15x15cm (formas, aço, concreto) m3 0,20 1397,62 419,29 363,38  
3.4 Viga de amarração 15x27cm (formas, aço, concreto) m3 1,38 1397,62 419,29 2.507,33  

3.5 Paredes de madeira machambradas (encaiche macho e fêmea) aplainadas nos 2 lados m2 13,50 32,00  9,60 561,60  
3.6 Tratamento anticupinicida m2 27,00 3,50  1,05 122,85  

6.372,32  
4

4.1 Chapisco traço 1:4 m2 168,00  3,23 0,97 705,43  
4.2 Massa única 1:2:8 m2 168,00 20,93 6,28 4.571,11  

5.276,54  
5 COBERTURA

5.1 Estrutura de madeira (tesouras) fornecimento e instalação m2 50,00 42,85 12,86 2.785,25  
5.2 Terças (caibros 5x5cm) fornecimento e instalação unid. 18,00 30,00 9,00 702,00  
5.3 Telha ondulada de fibrocimento com cumeeiras 6mm (fornecimento e instalação) m2 67,30 20,00 6,00 1.749,80  
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5.4 Tratamento anticupinicida m2 50,00 3,50  1,05 227,50  
5.464,55  

6 FORRO
6.1 Forro de madeira (incluido os beirais) com meia cana m2 63,20 42,74 12,82 3.511,52  
6.2 Tratamento anticupinicida m2 63,20 3,50  1,05 287,56  

3.799,08  
7 ESQUADRIAS

7.1 Portas madeira 0,80x2,10m (completa, fornecimento e instalação) unid. 3,00 279,50 83,85 1.090,05  
7.2 Porta metálica 0,80x2,10m (completa, fornecimento e instalação) unid. 1,00 280,00 84,00 364,00  
7.3 Porta metálica 0,90x2,10m (completa, fornecimento e instalação) unid. 1,00 320,00 96,00 416,00  
7.4 Janela metálica 1,20x1,00m com veneziana e vidros  (fornecimento e instalação) m2 3,60 222,85 66,86 1.042,94  
7.5 Janela metálica 1,20x1,00m tipo basculante e vidros (fornecimento e instalação) m2 1,20 145,00 43,50 226,20  
7.6 Janela metálica 0,40x0,60m tipo basculante e vidros (fornecimento e instalação) m2 0,24 145,00 43,50 45,24  

3.184,43  
8 PISOS

8.1 Lastro de brita m2 2,40 65,63 19,69 204,77  
8.2 Contrapiso e=7cm com aditivo impermeabilizante m2 45,00 32,51 9,75 1.901,84  

8.3
Azulejo (banheiro, cozinha e área aberta de serviço) colado dos argamassa colante e 
rejunte m2 34,00 22,15 6,65 979,03  

8.4 Pisos colados com argamassa colante e rejunte m2 47,25 21,44 6,43 1.316,95  
4.402,58  

9 PINTURA
9.1 Selador acrílico (interno e externo) m2 168,00 2,25 0,68 491,40  
9.2 Pintura em tinta latex PVA 2 demãos (interno) m2 84,00 6,93 2,08 756,76  
9.3 Pintura em tinta acrílica 2 demãos (externo) m2 84,00 7,44 2,23 812,45  
9.4 Fundo "zarcão" para peças metálicas m2 14,55 4,37 1,31 82,66  
9.5 Pintura em esmalte em metal m2 14,55 10,20 3,06 192,93  
9.6 Fundo sisntético branco para madeira m2 15,00 2,32 0,70 45,24  
9.7 Pintura esmalte em madeira m2 15,00 10,08 3,02 196,56  

2.578,00  
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10.1 Entrada de energia elétrica aérea (poste, cabeamento, caixa de proteção, instalação) unid. 1,00 762,80 228,84 991,64  
10.2 Quadro de distribuição 6 disjuntores (embutido, fornecimento e instalação) unid. 1,00 36,50 10,95 47,45  
10.3 Disjuntores monopolar de 10A a 30A (fornecimento e instalação) unid. 4,00 9,30 2,79 48,36  

10.4
Pontos luz c/ lampada incandescente completa (com eletrodutos, fios, abertura e 
fechamento rasgo alvenaria) unid.

8,00 136,50 20,48 1.255,84  

10.5 Tomadas simples c/ espelho branco com eletrodutos e fios unid 12,00  46,80  22,50  831,60  
10.6 Interruptores c/ espelho branco com eletrodutos e fios unid 6,00  6,00  2,00  48,00  
10.7 Tomadas p/ telefone c/ espelho com eletroduto e fios unid 1,00  90,00  22,50  112,50  

Sub-total
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3.335,39  
11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

11.1 Abertura e fechamento das canaletas na alvenaria m 1,00 0,90  2,25  3,15  

11.2
Ponto de agua fria Tubos e conexões PVC Ø 25 mm e Ø 50 mmm, soldável, classe 15, NBR 5648, 
com joelho PVC rosc. c/ bucha latão Ø20mm unid. 1,00 56,00  15,00  71,00  

11.3 Registro de pressão de bronze Ø25mm completo unid. 1,00  69,00  17,00  86,00  

11.4 Ponto de esgoto Tubos e conexões PVC soldável esgoto Ø 100mm  Ø 75mm,   Ø 50mm e Ø 40mm unid. 6,00 73,80  11,00  508,80  
11.5 Caixa sifonada c/ grelha PVC- 7entradas 150x150x50 mm unid. 2,00 15,50  11,00  53,00  
11.6 Caixa de gordura (fornecimento e instalação) unid. 1,00 20,00 6,00 26,00  
11.7 Caixa de água 500L completa (fornecimento e instalação) unid. 1,00 382,24 114,67 496,91  
11.8 Caixa de passagem (fornecimento e instalação) unid. 2,00 48,03 160,10 416,26  
11.9 Tanque em PVC unid. 1,00 118,65 35,60 154,25  
11.10 Fossa Séptica 1825 litros (pré moldada) unid. 1,00 700,00 210,00 910,00  
11.11 Sumidouro 12m3 unid. 1,00 819,00 245,70 1.064,70  

3.790,07  
12 LIMPEZA DA OBRA

12.1 Limpeza de obra m2 45,00 0,36 1,19 69,62  
69,62  

TOTAL 46.401,30 
TOTAL PARA 3 UNIDADES 139.203,91   

Não-Me-Toque, novembro de 2013.
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