
    PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2013 
    TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013 
  

             PRAÇAS  PÚBLICAS 
 
  

1. PREÂMBULO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS, por intermédio do Setor de Licitações da Secretaria 
Municipal de Administração, torna pública a licitação acima identificada, que tem como objeto o 
descrito no Anexo I - Termo de Referência , que se processará na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, com o critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO na forma de execução por 
EMPREITADA GLOBAL , mão-de-obra e materiais, nos termos deste Edital e de seus Anexos, 
e em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
1.2. A Comissão Permanente de Licitações receberá os documentos de habilitação e propostas 
financeiras dos interessados em participar da presente licitação até às 16 horas do dia 10 de 
Maio de 2013,  na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS, sito na 
Avenida 24 de Março, 735, em Barra Funda/RS. Após o horário acima indicado dar-se-á por 
encerrado o recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas 
financeiras. No mesmo dia e local, às 16h e 05min dar-se-á início à sessão pública da Tomada 
de Preços. 
 
1.3. As informações a respeito do cadastramento das empr esas junto ao Município de 
Barra Funda, bem como as cópias do Edital e de seus  Anexos poderão ser obtidas no 
Setor de Licitações, telefone (54) 3369-1202. Cópia s do Edital também estarão 
disponíveis no site www.barrafunda.rs.gov.br ou, ai nda, através do e-mail: 
licitabf@gmail.com  
 
1.4. Impugnações ao Edital e recursos, caso interpostos, deverão ser apresentados por escrito,  
junto à Secretaria Municipal de Administração, e dirigidos à Comissão Permanente de 
Licitações. Não serão aceitos se remetidos via fax, correio ou e-mail.                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
1.5. Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, 
por escrito, via Secretaria Municipal de Administração ou fax, telefone (54) 3369-1202. Não 
serão aceitos se remetidos via correio ou e-mail. 
 
1.6. Expediente externo: Setor de Licitações e Secretaria Municipal de Administração: de 
segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 17h, exceto feriados. Eventuais 
alterações de horário do expediente externo serão publicadas no Mural de Publicações Oficiais 
da Prefeitura Municipal, cabendo às licitantes realizar o acompanhamento. 
 
1.7. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Termo de Credenciamento; 
Anexo III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não 
está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a 
Administração e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
Anexo IV – Modelo de declaração de cumprimento do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição 
Federal; 
Anexo V – Minuta de contrato 



Anexo VI – Memoriais Descritivo, Orçamentos, Cronogramas Físico-Financeiro, Projetos 
Anexo VII – Modelo de Termo de Vistoria 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Não poderá participar da licitação pessoa física ou jurídica temporariamente suspensa de 
participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, incs. III e 
IV, da Lei n° 8.666/93, respectivamente. 
 
2.2. Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio. 
 
2.3. Poderão participar da licitação todos os interessados que comprovem o atendimento dos 
requisitos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, bem como na legislação pertinente às 
diversas espécies societárias.  
  
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1.  A licitante apresentará, na sessão pública da Tomada de Preço, para fins de 
credenciamento: 
 
3.1.1. Se representante legal da licitante, documento(s) que confirme(m) tal condição: registro 
comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, e, ainda, decreto de 
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. 
Tais documentos deverão ser autenticados ou cópias simples acompanhadas de originais para 
autenticação, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes à licitação). 
 
3.1.2. Se procurador, preposto ou credenciado da licitante, procuração ou termo de 
credenciamento (conforme modelo Anexo II), outorgado pelo(s) representante(s) legal(is) da 
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e 
para prática de todos os demais atos inerentes à licitação, acompanhado de documento(s) que 
confirme(m) ser o outorgante representante(s) legal(is) da licitante (registro comercial no caso 
de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores, e, ainda, decreto de 
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país). 
Tais documentos deverão ser autenticados ou cópias simples acompanhadas de originais para 
autenticação. 
 
 
4. DA APRESENTAÇÃO  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  E DA PROPOSTA 
 
4.1. Os documentos de habilitação e a proposta financeira deverão ser entregues em 
envelopes separados, numerados de 01 e 02, respectivamente, diretamente à Comissão 
Permanente de Licitações. Não serão aceitos envelopes contendo documentos de habilitação e 
propostas financeiras entregues, ainda que recebidos, em local diverso do especificado no item 
1 – PREÂMBULO e que, por qualquer razão, não tenham chegado à Comissão Permanente de 
Licitações até a data e o horário de início da sessão pública da Tomada de Preço. Os 
envelopes deverão estar fechados, contendo na parte externa a seguinte inscrição: 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2013 
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2013 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2013 
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2013 
ENVELOPE Nº 02 –  PROPOSTA FINANCEIRA 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 
 
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. DA DOCUMENTAÇÃO  PARA  EMISSÃO DO CRC 
 
5.1.1. A licitante, caso não seja cadastrada junto ao Município de Barra Funda/RS, deverá se 
cadastrar até 03 (três) dias antes da data e hora determinada no Preâmbulo (item 1.2) do 
presente Edital, para a obtenção do Certificado de Registro Cadastral (CRC ). Não será 
admitida a inclusão no envelope n° 01 de documento para revalidação de CRC vencido. 
 
5.1.2. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, ao se cadastrar, a 
comprovação de tal situação jurídica através de certidão expedida pela junta comercial, além 
de todos os documentos previstos no item 5 deste edital. 
 
HABILITAÇÃO  JURÍDICA 
 
a) Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, e, 
ainda, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
REGULARIDADE  FISCAL  E TRABALHISTA 
a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, 
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da licitante; 
c) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, expedida pela 
Secretaria e/ou Delegacia da Fazenda Estadual; 
d) Certidão de regularidade fiscal junto ao município contratante e do domicílio ou sede da 
licitante; 
e) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 
f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e as de terceiros, expedida pela SRFB; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo TST;  
 
QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, 
em data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sessão pública, se outro prazo não 
constar no documento. 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentadas na forma da Lei, devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial, que 



comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão 
apurados pela aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:      AD     =    índice mínimo: 0,02 
                                                  PC 
 
LIQUIDEZ CORRENTE:            AC     =    índice mínimo: 1,00 
                                                   PC 
 
LIQUIDEZ GERAL:                   AC  +  ARLP     =    índice mínimo: 1,00 
                                                  PC  +  PELP 
 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:           PL           =    índice mínimo: 1,00 
                                                                           PC  +  PELP 
 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:      PC  +  PELP     =    índice máximo: 0,40 
                                                                AT 
ONDE:  
AC = ATIVO CIRCULANTE 
AD = ATIVO DISPONÍVEL 
ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
AP = ATIVO PERMANENTE 
AT = ATIVO TOTAL 
PC = PASSIVO CIRCULANTE 
PELP = PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
b.1) As empresas licitantes deverão apresentar planilha ou ofício demonstrando o memorial de 
cálculo dos índices, devendo ser assinada pelo contador da empresa ou pelo seu responsável 
legal. 
 
b.2.) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade 
limitada, a Administração se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o 
Balanço Patrimonial foi transcrito. 
 
b.3.) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados pelo(s) 
representante(s) legal(is) e por contador da licitante. 
 
5.2. O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER: 
 
a) Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Município de Barra Funda, válido; 
b) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não está temporariamente 
suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração e de que não 
foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, assinada por 
representante legal da licitante ou por procurador/credenciado, munido de procuração hábil, 
nos termos da Lei ou de carta de credenciamento com firma reconhecida– modelo no Anexo III. 
c) Declaração formal, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado 
menor de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de 
16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do art. 27, V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal, assinada por representante legal da licitante ou por procurador/credenciado, munido 
de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento – modelo no Anexo IV. 
d) Prova de alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da 
jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica; 



e) Certidão negativa do Cartório de Distribuição e de Protestos, expedida pelo Distribuidor da               
Comarca da sede da Empresa, em data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sessão 
pública, se outro prazo não constar no documento; 
f) Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Rio Grande do Sul (CREA/RS) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com visto 
dos mesmos, no caso de empresas não sediadas no Estado, com indicação do objeto social 
compatível com a presente licitação, contendo, obrigatoriamente, o registro dos responsáveis 
técnicos; 
g) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente um profissional de nível superior            
registrado no CREA/RS, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou visto dos 
mesmos, no caso de empresas não sediadas no estado. Em se tratando de sócio da empresa, 
por intermédio do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira 
Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a 
identificação do profissional; 
h) Dois atestados de capacidade técnica-operacional devidamente registrados no CREA da 
região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de 
Acervo Técnico – CAT, que comprovem que a licitante e, ou, responsável técnico, tenha 
executado para órgão ou entidade da administração direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de 
características técnicas similares ou superior ao objeto licitado; 
i) Atestado de Vistoria fornecido pela Prefeitura Municipal de Barra Funda, conforme modelo 
“TERMO DE VISTORIA” demonstrado no Anexo X deste Edital, devidamente assinado por 
quem de direito da empresa licitante e pelo responsável do setor competente da Prefeitura 
Municipal de Barra Funda.  A visita técnica ao local da obra será realizada com todos os 
proponentes somente no dia 03 de Maio de 2013, às 9h, onde o técnico do Município irá 
acompanhar o profissional responsável pela licitante ao local da obra. 
 
OBS.:  Com relação ao profissional da letra “g“, deverá ser este, e somente este, o responsável 
técnico da proponente em todas as fases deste procedimento licitatório, incluindo os atestados 
de capacidade técnica-operacional e a visita técnica  (“letra h” e “letra i”). 
 
5.3. OBSERVAÇÕES RELATIVAS AOS DOCUMENTOS DE HABILI TAÇÃO: 

 
5.3.1. Tanto os documentos para obtenção do CRC como os documentos que deverão estar 
contidos no envelope n° 01  deverão ser originais, ou cópias autenticadas ou cópias simples 
acompanhadas dos originais (que deverão ser apresentados ao Setor de Compras ou à 
Comissão Permanente de Licitações para verificação da autenticidade das cópias e posterior 
devolução), salvo os documentos cuja autenticidade poderá ser verificada na Internet, que 
poderão ser cópias simples, caso em que a Comissão, se entender necessário, poderá 
diligenciar na Internet para averiguar a autenticidade dos mesmos, habilitando ou não a 
licitante em função desta diligência. Não serão admitidas cópias em papel termo sensível (fax). 
5.3.2. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e 
a idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento.   
5.3.3. Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para 
habilitação, somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 30 (trinta) dias 
da data da sessão pública da Tomada de Preços ou, se emitidos por prazo indeterminado, 
conforme legislação do órgão expedidor. 
5.3.4. Os documentos contidos no envelope deverão ter as suas folhas ordenadas, numeradas 
e rubricadas pela proponente. 
 
 
6. DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 



6.1. O ENVELOPE Nº 02 DEVERÁ CONTER: 
 
6.1.1. Proposta financeira, datilografada ou impresso por meio eletrônico em folhas da 
empresa, redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sequencialmente 
numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, e deverá ainda conter: 
a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, os números de veículos de 
comunicação à distância (telefone, fax, e-mail) da empresa e o nome da pessoa para contato; 
b) prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data-limite prevista para entrega das propostas. 
c) Cotação de preço em R$ (reais), por item e global, discriminando o valor total da obra (mão-
de-obra e materiais).  
 
6.2. OBSERVAÇÕES RELATIVAS À PROPOSTA FINANCEIRA:  
 
6.2.1. O preço proposto será considerado suficiente e completo, abrangendo todos os encargos 
(sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como demais encargos incidentes), os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e para fiscais, etc.), o 
fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais, ferramentas, acessórios, bem como 
qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser 
necessária à execução do objeto da licitação. 
6.2.2. A CONTRATADA deverá executar o objeto da licitação em estrita conformidade com as 
especificações técnicas informadas no Edital, sob pena de rejeição. A omissão na proposta 
financeira em relação às exigências e às especificações técnicas do Edital importa na 
submissão da licitante às normas nele estabelecidas. 
6.2.3. A proposta financeira apresentada em papel termo sensível (fax), telex, telegrama ou 
semelhantes será desclassificada. 
6.2.4. A apresentação da proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da licitante, 
das normas, exigências e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
6.2.5. Serão considerados, para fins de julgamento e contratação, os valores constantes no 
preço até, no máximo, dois algarismos após a vírgula. 
6.2.6. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á 
tacitamente indicado o prazo 60 (sessenta) dias. 
6.2.7. Será de inteira responsabilidade da licitante o preço proposto, não sendo consideradas 
reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura de seu envelope. 
 
7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
7.1. A análise da proposta financeira pela Comissão Permanente de Licitações visará ao 
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente 
desclassificada a proposta financeira: 
a) cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital; 
b) que apresente preço(s) manifestamente inexequíveis. 
 
7.2. O critério de julgamento será o de menor preço glob al (mão-de-obra e materiais)  e 
serão classificados pela ordem crescente dos preços propostos, desde que atendidas às 
especificações do Edital e seus Anexos. 
7.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, 
ou no próprio ato do julgamento, se as empresas estiverem devidamente representadas. 
7.4. Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições das 
propostas financeiras ou de quaisquer documentos. 
 



8 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Dos atos da Administração, praticados no Procedimento Licitatório em curso, cabem:  
a) Recurso 
b) Reapresentação 
c) Pedido de Reconsideração 
8.1.  Aplicar-se-á para utilização deste item, todos os dispositivos normativos do Artigo nº 109 
da Lei Federal no 8.666/93, tanto por parte da licitante recorrente, quanto pela Administração. 
8.2. O protocolo de recursos ocorrerá na data em que a via original der entrada na Prefeitura 
Municipal de Barra Funda – Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações. Não 
serão aceitos recursos enviados via "FAX".       
8.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos do Ministério do 
Turismo, convênio de repasse nº 373.957-42/2011 e recursos próprios à conta da seguinte 
dotação  orçamentária: 0605 27 813 0114 1092 4490 51 00 00 00 00 1247 
 
10.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços, com o cronograma 
físico-financeiro e da liberação dos recursos pelo Órgão Fiscalizador/Repassador da Caixa 
Econômica Federal – Convênio de repasse nº 373.957-42/2011 – Ministério do Turismo. 
10.2. O pagamento será em moeda corrente nacional, através de crédito em conta bancária. 
Havendo despesas bancárias, estas correrão por conta do favorecido. 
 
11.  DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. O objeto da presente licitação deverá ser executado após a emissão da ordem do início 
dos serviços, sendo que o prazo para conclusão dos mesmos será de 04 (quatro) meses. 
 
 12. DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1. A Secretaria Municipal de Administração convocará regularmente a licitante vencedora 
para assinar o termo de Contrato dentro prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo da sanção prevista no item 12.4. 
12.2. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de Contrato no 
prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo da sanção 
prevista no item 12.4. 
12.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 
12.4. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira, não celebrar o 
contrato e/ou recusar a receber a nota de empenho e/ou ordem de entrega/fornecimento, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato / nota de empenho, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 



bem como sujeito à multa de 25% (vinte e cinco por cento), aplicada sobre o valor total da 
proposta financeira / contrato, atualizado, conforme Lei nº 8.666/93. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. A administração municipal poderá revogar a presente licitação, por razões de interesse 
público, devendo anulá-la por ilegalidade em despacho fundamentado, sem obrigações de 
indenizar. 
13.2. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Barra Funda, no 
Setor de Licitações, sito na Av. 24 de Março, 735 ou pelo telefone 54.3369-1202, no horário de 
expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada 
para  a emissão do CRC. 
13.3. Somente terão direito de rubricar documentos e as propostas, apresentar reclamações, 
impugnações ou recursos e assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com 
poderes para tal, e os membros da Comissão de Licitações. 
13.4. Não serão aceitas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste ato convocatório. 
13.5. A Comissão de Licitações não irá conceber propostas que deixarem de atender, ou ainda 
que venham a divergir das exigências deste Edital. 
13.6. Os julgamentos e demais decisões, quando não proferidos em sessão pública, serão 
publicados no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal de Barra Funda. 
13.7. As dúvidas e controvérsias oriundas da licitação serão dirimidas no Foro de Sarandi/RS, 
quando não resolvidas administrativamente. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Barra Funda, em 23 de abril de 2013. 

 
 
 

ALEXANDRE ELIAS NICOLA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
Este Edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
      Em ____/____/______. 
 
      ________________________ 
            Assessor(a) Jurídico(a)        
 



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
1. Objeto 
 

ITEM 01 – Execução, sob regime de empreitada por preço global, mão-de-obra e 

materiais para a construção de uma Praça com 630 m² (21mx30m), no Bairro 1° de 

Maio, nesta cidade, realizada de acordo com cronograma físico-financeiro, orçamento, 

memorial descritivo e plantas em anexo. 

 
 

ITEM 02 – Execução, sob regime de empreitada por preço global, mão-de-obra e 

materiais para a construção de uma Praça com 1.348,88 m², no Bairro Navegantes, 

nesta cidade, realizada de acordo com cronograma físico-financeiro, orçamento, 

memorial descritivo e plantas em anexo. 

 

 

 
Barra Funda/RS, 23 de abril de 2013. 

 
 
 
 
 

ALEXANDRE ELIAS NICOLA 
Prefeito Municipal 

 
  



ANEXO II - TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
        Credencio(amos) o(a) Sr.(a) ........................................................., 

portador(a) da CI nº .............................. e CPF nº .................................................., a 

participar da licitação instaurada pelo Município de Barra Funda/RS - Secretaria Municipal 

de Administração - Setor de Licitações, Tomada de Preço nº 03/2013, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

................................................................................................ (nome da licitante), CNPJ nº 

................................................, bem como formular propostas, apresentar declarações e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 
.................................., ............ de ............................ de 2013. 

 
 
 

___________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da licitante 

Firma Reconhecida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     OBSERVAÇÃO:      Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
 
 

  



 
ANEXO III –    MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPEN SA DE PARTICIPAR 
EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINIST RAÇÃO E DE QUE NÃO 
FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR CO M A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
 
 
 
   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

.........................................................………..................................................... (nome da licitante), 

CNPJ nº ..................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da 

licitação do Município de Barra Funda/RS, - Secretaria Municipal de Administração  - Setor de 

Licitações -  Tomada de Preço nº 03/2013. Declaro/amos também não estar temporariamente 

suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como 

não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

 
.................................., ............ de ............................ de 2013. 

 
 
 
 

Nome e Assinatura do representante legal da licitante 
Firma Reconhecida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              OBSERVAÇÃO:   Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 
 
 



  
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO D ISPOSTO NO ARTIGO 
7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
 
   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

………………………………………………………………….......………………… (nome da 

licitante), CNPJ nº ........................................., não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em 

cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 
 
 

.................................., ............ de ............................ de 2013. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                         OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 
   

EXECUSÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 
 
                 O Município de Barra Funda, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrição no CNPJ nº 94.704.004/0001-02, representado pelo seu Prefeito Municipal, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e a Empresa, neste ato representada por, a seguir denominado de 
CONTRATADO, tem entre si justas e acordadas as seguintes cláusulas e condições contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O CONTRATANTE contrata o CONTRATADO para a execução, sob regime de empreitada global, de 
uma Praça de 630 m², no Bairro 1º de Maio e uma Praça de 1.348,88 m² no Bairro Navegantes,  
realizadas de acordo com cronograma físico-financeiro, orçamento, memorial descritivo e plantas anexos 
a este Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1 - Pela execução das obras de construção..............., o  CONTRATANTE pagará ao  CONTRATADO o 
valor total de R$- ..., sendo R$-... referente à mão-de-obra e R$-... referente aos materiais.  
2.3 - O pagamento será efetuado de acordo com o andamento dos serviços, do cronograma físico-
financeiro e dos boletins de medição emitidos pelo setor de engenharia do município. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERV IÇOS 
O CONTRATADO deverá iniciar os serviços após a emissão da ordem de início dos serviços, sendo que 
o prazo para conclusão dos mesmos será de 04 (quatro) meses após a emissão da referida ordem. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
0605 27 813 0114 1092 4490 51 00 00 00 00 1247 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 
A falta ou inexecução do presente contrato, parcial ou total, sujeitará o CONTRATADO às penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – EMBASAMENTO LEGAL 
O presente contrato está embasado no Processo Licitatório nº 14/2013, Tomada de Preços nº 03/2013 e 
de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Sarandi/RS para dirimir os casos omissos ao presente contrato. 
 
 
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas idôneas, a tudo presente e que também assinam. 
 
 
                                      Barra Funda/RS, em de 2013.           
 
  



 
ANEXO VII 

TERMO DE VISTORIA 
(MODELO) 

 
 
 
 

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2013, Processo Licitatório nº 14/2013, que a Empresa 

.................................................................... visitou o local das obras e serviços, sito na Rua 

Gaúcha, em Barra Funda/RS, no dia 03 de maio de 2013. Nessa visita a empresa, por meio de 

seu representante, o (a) Sr. (a) ............................................. tomou ciência das condições 

atuais do terreno, suas instalações, das obras e serviços a serem realizados. 

 

 

Barra Funda/RS, 23 de Abril de 2013. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Helena Maria Pagel 

Engenheiro 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante da empresa licitante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



NOME DO ORGÃO:   PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

MUNICIPIO:    BARRA FUNDA 

NOME DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO 1° DE MAIO 

ENDEREÇO:    RUA BEIRA RIO 

RES. TÉCNICO:   ENGª CIVIL CRISTIANE DEMARCO – CREA/RS 136806 

DATA:     SETEMBRO DE 2012 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios para 

execução de uma Praça no Bairro 1° de Maio, bem como especificar os materiais a 

serem executados. Trata-se de uma praça com 630,00m² (21mx30m), executada para 

que os moradores do bairro tenham um lugar de lazer, descontração e recreação com 

suas famílias. 

 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS: 

1.1 Locação:  

1.1.1 Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da praça obedecendo 

os recursos projetados. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas 

corridas, sendo definido claramente os eixos de referência. 

1.1.2 Com referencia de cota de piso acabado, deverá ser observada a 

seguinte condição: 

a) As cotas do piso acabado deverão estar no mínimo 0,15m a 

cima do nível do asfalto correspondente. 



1.2 Limpeza do terreno: 

1.2.1 A limpeza devera ser executada retirando todo e qualquer tipo de entulho 

inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato, 

preservando as árvores existente. 

1.3 Regularização do terreno: 

1.3.1 Deverá ser em atendimento aos níveis determinados no projeto. Os taludes 

de obras deverão receber acabamento norma. Os aterros e cortes 

eventuais deverão ser executados com técnicas adequadas e mantidas as 

relações de 2:1 em aterro e 1:1 em cortes (horizontal/vertical). 

 

2.0 FUNDAÇÕES E ALVENARIAS  

Será executado muro de 0,80m de altura (em média) em 3 lados da praça 

(30m, 21m, 30m) que servirá para nivelar o terreno. Este muro será em tijolo maciço 

assente em fundação de concreto ciclópico, concluído com viga de amarração de 

0,20x0,20m. 

As fundações serão diretas em sapata corrida com concreto ciclópico 

(pedras de mãos + concreto de areia, brita e cimento) com dimensões mínimas de 

0,40x0,40m, tendo que alcançar camada firme do solo. 

Após será executado nivelamento em tijolo maciço com altura máxima de 

0,80 m. 

O respaldo da alvenaria de tijolo maciço será constituído por viga contínua 

de 20x20 cm em concreto com Fck 20Mpa, misturado na proporção de uma lata de 

cimento para duas latas de areia para três de brita 1 ou 2 e meia lata de água, armada 

com 4 ferros de 5/16”(8mm), com estribos de ferro 5,0mm a cada 15 cm, respeitando 



uma recobrimento da ferragem de 2,5cm. No enchimento das formas o concreto 

deverá ser adensado, tomando os devidos cuidados com a ferragem. 

Os canteiros serão nivelados com mureta em tijolo maciço com altura 

média de 0,50m assente em 0,05cm de concreto magro. 

No centro da praça, conforme identificado em projeto, será executado um 

dreno em pedra marroada de 0,60x0,60. 

 

3.0 REVESTIMENTO 

Será executado revestimento no muro de nivelamento e nas muretas dos 

canteiros com chapisco e massa única. 

3.1 Chapisco: todas as alvenarias deverão ser chapiscadas com argamassa de uma 

lata de cimento e quatro de areia grossa. 

3.2 Massa única: após o chapisco todas as alvenarias receberão como acabamento 

final o emboço desempenado com argamassa de uma lata de cimento para meia 

lata de cal e seis latas de areia (1:1/2:6) ou uma parte de cimento para 5 partes 

de argamassa mista de cimento e areia (1:5). 

 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 Blocos Intertravados 

Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva. 

A camada de blocos pré-moldados só deve ser executada quando a camada 

subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e 

execução. 



A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos 

de umidade antes da execução do pavimento de com peças pré-moldadas de concreto. 

Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-

moldadas de concretos os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das 

águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da 

executante a responsabilidade desta conservação. 

A base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando 

o coxim de areia grossa ou pó de pedra à rede de drenagem, ou aos drenos laterais da 

via, a fim de permitir o escoamento d'água. 

Quando este tipo de pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve 

ser constituída por material coesivo ou brita graduada de granulometria fechada, ou 

seja, com mínimo de vazios, para evitar a perda de areia da camada de assentamento 

das peças, contribuindo para melhoria no padrão de acabamento da superfície do 

pavimento. 

4.1.1 Colchão de areia: 
 

Sobre a sub-base ou base concluída deve ser lançada uma camada de 

material granular inerte, areia ou pó de pedra, com diâmetro máximo de 4,8 mm e 

com espessura uniforme, após compactada de 3 cm a 5 cm, na qual devem ser 

assentados os blocos de concreto. O coxim de areia ou pó de pedra deve ser confinado 

por guias e sarjetas, cuja colocação é obrigatória. 

 
4.1.2 Distribuição das Peças 

 
As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, 

à margem desta. 



Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira 

faixa à frente, mais o espaçamento entre elas. Se não for possível o depósito nas 

laterais, as peças podem ser empilhadas na própria pista, desde que haja espaço livre 

para as faixas destinadas à colocação de linhas de referência para o assentamento. 

4.1.3 Colocação de linhas de referência: 
 

Devem ser cravados ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados, 

no máximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou 

mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância desse eixo igual a um número 

inteiro, cinco a seis vezes as dimensões da largura ou comprimento das peças, 

acrescidas do espaçamento das juntas intermediárias. 

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de 

pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, resulte a seção transversal 

correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. 

Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de 

ponteiro a ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas 

paralelas e niveladas. 

4.1.4 Assentamento das Peças 
 
O assentamento das peças deve obedecer a seguinte seqüência: 

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, 

ou na direção da menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia 

para melhor disposição das peças; 

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma 

régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, 

acertando o nível dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses 

cordéis; 



c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que 

se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes; 

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais 

deve ser feito com auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ 

de bloco; 

e) de imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto das juntas 

com o auxílio de uma alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre elas. 

Esta operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, 

pois o acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que areia da 

base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peça possuem chanfros nas 

arestas da face inferior; 

f) o assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, 

colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, 

permitindo espaçamento mínimo entre as peças, assegurando um bom travamento, de 

modo que a face superior de cada peça fique um pouco acima do cordel; 

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro 

material granular inerte, vibrando-se a superfície com placas ou pequenos rolos 

vibratórios; 

h) após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a 

complementação do material granular do enchimento até ¾ da espessura dos blocos; 

4.1.5 Rejuntamento 
O rejuntamento das peças é feito com pedrisco. Distribui-se o pedrisco 

pelas juntas e depois, com vassoura, procura-se forçá-lo a penetrar nessas juntas, de 

forma que cerca de ¾ de sua altura fiquem preenchidos. 



A compactação é feita passando-se o rolo compactador iniciando por 

passadas na borda da pista e progredindo o centro, nos trechos retos e até a borda 

externa, nos trechos em curva; 

A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo 

nos arremates, a critério da fiscalização. 

Não devem ser tolerados desníveis superiores a 5 mm, entre as bordas das 

juntas. 

4.1.6 Abertura do Tráfego 
 

Durante todo o período de construção do pavimento, devem ser 

construídas valetas provisórias, com a finalidade de desviar as águas de chuva. E não 

deve ser permitido o tráfego sobre a pista em execução 

Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o 

trecho ao tráfego por prazo não inferior a dez dias, para que se processe devidamente 

o adensamento do material de enchimento. 

4.2 Rampa e Passeio 

 Serão executados em contrapiso desempenado com espessura de 5cm lançado 

em sobre lastro de brita de 3cm de espessura. 

 Para confecção do contrapiso adota-se as seguintes medidas para os seus 

constituintes: 1 partes de cimento: 3 partes de areia: 6 partes de brita. 

 Mistura-se bem todos materiais acrescentando água aos poucos até obter uma 

massa de aspecto homogêneo. Deve-se tomar cuidado para não se adicionar água em 

demasia o que irá tornar o concreto encharcado e comprometer a sua resistência. 

 A camada de solo que irá receber o contrapiso deve estar devidamente 

compactada e nivelada 



 Deve-se adensar o concreto a fim de se obter um contrapiso bem compacto. 

 Polvilhar cimento em pó sobre a argamassa para fortalecer a camada superior e 

secar mais rapidamente. 

 Dar acabamento final com uso de desempenadeira de madeira, logo manter o 

piso isolado por no mínimo 7 dias. 

 

5.0 ILUMINAÇÃO 

Serão instaladas 7 luminárias com a relação de materiais e modelo a baixo. 

 



Descrição do Item Qtde Und 

QUADRO MULTIUSO SOBREPOR OPACO 350 X 260 X 170 MM 
RE352618  

1 Un 

BASE PARA RELE/FOTOELETRICO L METALICO ILUM.  1 Pc 

RELE FOTO- ELETRICO ELETROMAGNETICO EXATRON  1 Pc 

CONTACTOR CWM 25.00 220V 7,5CV WEG  1 Pc 

DIJUNTOR UNIPOLAR DIN SHB1 16A CURVA C SOPRANO 1 Un 

TRILHO DIN GALVANIZADO TSG 35 MM BARRA 2 MTS  0,30 Br 

PARAFUSO CHUMBADOR PBE (12) 1/2 X 4  60 Un 

SOLDA BEST 189 MSX10 "125G" 60 X 40  1 Un 

FITA ALTA FUSAO ROLO 10 MTS **************  1 Pc 

CABO FLEXIVEL 4 MM 750W PRETO 180 m 

CABO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM PRETO *********  40 m 

CAIXA INSPEÇÃO DE TERRA 250 X 250 MM C/TAMPA  4 Pc 

KIT SPIRAL COMPACTO 59W 220V 6400 K T3 EMPALUX  14 Un 

LUMINARIA BOLA ANTIVANDALISMO COM DIFUSOR POLIETI  7 Un 

POSTE ILUMINAÇÃO DECORATIVA 2 BOLAS  7 Un 

MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5 ************  100 m 

CABO FLEXIVEL 2 X 6 MM - PRETO  20 m 

ELETRODUTO ZINCADO 1 3 MTS LEVE ********  1 m 

 
As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e 

com as normas da Rio Grande Energia, obedecendo ao Projeto. 

Será ligada a rede pública de energia. 

 

6.0 OUTROS 

6.1 Bancos em Concreto:  

Serão instalados bancos de concreto na quantidade e locais definidos em 

projeto. 



6.2 Grama em Leiva:  

Antes da colocação das placas de grama, alguns cuidados deverão ser 

observados, quais sejam: o preparo do solo e correção dos pontos erodidos, 

regularização de toda a área, incorporação de adubação química e espalhamento da 

matéria orgânica, tratamento do solo contra pragas e doenças, adição de calcário 

dolomítico ou cal hidratada, caso necessário. 

As placas deverão ter dimensões uniformes, quer sejam extraídas por 

processo manual ou mecânico, e também serem colocadas de tal forma que fiquem 

perfeitamente ajustadas umas às outras. Não será permitido deixar espaços entre as 

mesmas, exigindo-se a cobertura com uma camada de terra para preenchimento dos 

vazios. 

Toda área plantada deverá ser devidamente compactada com soquete de 

madeira ou ferro, de tal maneira que fiquem perfeitamente aderentes ao solo. 

Utilizando-se ainda para a fixação das placas sobre planos inclinados, varas 

de bambu e estacas de madeira e, eventualmente, telas de arame ou nylon. 

A irrigação será feita com equipamento apropriado para alcançar grandes 

alturas, não se admitindo adoção de métodos impróprios que possam comprometer a 

estabilidade dos maciços. 

6.3 Corrimão em Aço Galvanizado:   

Será instalado na rampa de acesso a deficientes físicos, corrimão em tubo 

redondo de aço galvanizado de 2” parede de 2mm com pé em ferro chato 1/4x1 ½” e 

tubo intermediário de 3/4” com parede de 1,5mm 

6.4 Caixa de Areia:  

Será executado em local indicado em planta para recreação de crianças. 



6.5 Pintura: 

Todas as alvenarias rebocadas serão pintadas com tinta acrílica sobre o 

reboco em cores a ser definida.  

 

 

 

Barra Funda, Novembro de 2012 

 

 

 

Cristiane Demarco    Alexandre Elias Nicola 
Engª Civil – CREA 136806    Prefeito Municipal 

 
 

 



Modelo 7

ORÇAMENTO INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA:  PROGRAMA DE FINALIDADE TURISTICA
EMPREENDIMENTO:  AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
CONCEDENTE: Ministério do Turismo          CONVÊNIO : 037.3957-42/2011
PROPONENTE: Município de BARRA FUNDA-RS
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA - RS
TIPO DE SERVIÇO: Construção de Praça Bairro 1° de M aio

Custo total Custo Total
Item CÓDIGO Unid Quantidade Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra Total por Ite m

SINAPI (A) (B) (C) D=AxB E=AxC

1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 74.209/001 Placa da Obra m2 2,50 183,57 122,38 458,93 305,95 764,88                     

1.2 73992/001 Locação da obra ml 102,00       4,74                 3,15 483,48 321,30 804,78                     

1.3 73822/002 Limpeza mecanizada de terreno e = 20 cm m2 630,00       0,60                 0,00 378,00 0,00 378,00                     

TOTAL DO ITEM 1.320,41                  627,25                  1.947,66                  
2.0 FUNDAÇÕES E ALVENARIA
2.1 73962/004 Abertura Mecânica de valas m³ 27,09         4,77                 3,18 129,22 86,15 215,37                     

2.2 73361 Concreto ciclópico m³ 12,96         171,30             114,20 2220,05 1480,03 3.700,08                  

2.3 73907/003 Lastro de Concreto Magro m² 63,60         14,90               9,93 947,64 631,55 1.579,19                  

2.4 6.519 Alvenaria de tijolos maciços (PV) m² 200,00       70,87               47,24 14.174,00                9448,00 23.622,00                

2.5 6.427 Viga amarração m³ 3,25           933,44             622,30 3.036,37                  2024,27 5.060,64                  

2.6 73894/001 Pedra Marroada (dreno) m³ 6,84           46,19               30,80 315,94                     210,67 526,61                     

2.7 74015/001 Aterro e compactação m³ 319,20       13,22               8,80 4.219,82                  2808,96 7.028,78                  
TOTAL DO ITEM 25.043,04                16.689,63             41.732,66                

3.0 REVESTIMENTO
3.1 5974 Chapisco m² 240,00       2,45                 1,59 588,00                     381,60 969,60                     
3.2 5.982 Massa Única m² 240,00       9,93                 6,59 2.383,20                  1581,60 3.964,80                  

TOTAL DO ITEM 2.971,20                  1.963,20               4.934,40                  
4.0 PAVIMENTAÇÃO
4.1 74249/001 Lastro de Brita e= 3 cm m² 2,01           52,98               17,68 106,49                     35,54                    142,03                     
4.2 73907/003 Contrapiso de concreto Magro desempenado e=5cm m² 67,00         20,34               10,84 1.362,78                  726,28                  2.089,06                  
4.3 73764/005 Pavimentação em Bloco intertravado m² 403,28       30,00               20,00 12.098,45                8.065,63               20.164,08                
4.4 7381/001 Pó de Brita m³ 16,55         40,48               26,98 669,94                     446,52                  1.116,46                  

TOTAL DO ITEM 14.237,66                9.273,97               23.511,63                
5.0 ILUMINAÇÃO
5.1 Quadro Multiuso sobrepor 350x260x170mm und 1,00           46,20               29,80 46,20                       29,80                    76,00                       
5.2 Base para Relé/Fotoeletrico metalico und 1,00           9,35                 6,20 9,35                         6,20                      15,55                       
5.3 Rele Foto-Eletrico Eletromagnetico und 1,00           10,14               6,70 10,14                       6,70                      16,84                       
5.4 Contactor CWM 25.00 220V 7,5CV und 1,00           81,00               67,00 81,00                       67,00                    148,00                     
5.5 Disjuntor Unipolar Din SHB1 16A Curva C und 2,00           3,12                 2,07 6,24                         4,14                      10,38                       
5.6 Trilho Din Galvanizado TSG 35mm Barra 2m und 0,30           10,20               6,70 3,06                         2,01                      5,07                         
5.7 Parafuso Chumbador PBE(12) 1/2x4 und 60,00         1,98                 1,32 118,80                     79,20                    198,00                     
5.8 Solda Best 189 MSx10 125G 60x40 und 1,00           13,20               8,75 13,20                       8,75                      21,95                       
5.9 Fita Alta Fusão Rolo 10m und 1,00           10,20               6,70 10,20                       6,70                      16,90                       
5.10 Cabo Flexivel 4mm 750W Preto m 180,00       1,01                 0,67 181,80                     120,60                  302,40                     
5.11 Cabo Flexivel 2x1,50mm Preto m 40,00         1,19                 0,79 47,60                       31,60                    79,20                       

Discriminação dos Serviços

                  Custo Unitário

1 DE MAIO aLTERADO  1/4



Modelo 7

PROGRAMA:  PROGRAMA DE FINALIDADE TURISTICA
EMPREENDIMENTO:  AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
5.12 Caixa de Passagem de terra 250x250mm c/ tampa und 4,00           27,60               18,00 110,40                     72,00                    182,40                     
5.13 Kit Spiral Compacto 59W 220V 6400K T3 und 14,00         29,40               19,00 411,60                     266,00                  677,60                     
5.14 Luminaria Bola Antivandalismo com Difusor und 7,00           339,00             225,00 2.373,00                  1.575,00               3.948,00                  
5.15 Poste Iluminação decorativa 2 Bolas und 7,00           159,00             105,00 1.113,00                  735,00                  1.848,00                  
5.16 Mangueira Preta 3/4 x 2,5 m 100,00       0,69                 0,45 69,00                       45,00                    114,00                     
5.17 Cabo Flexivel 2x6mm Preto m 20,00         4,35                 2,92 87,00                       58,40                    145,40                     
5.18 Eletroduto Zincado 1 3m Leve pc 1,00           15,60               10,00 15,60                       10,00                    25,60                       

TOTAL DO ITEM 4.707,19                  3.114,10               7.831,29                  
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Modelo 7

PROGRAMA:  PROGRAMA DE FINALIDADE TURISTICA
EMPREENDIMENTO:  AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
6.0 OUTROS
6.1 74228/001 Bancos Concreto Unid 13,00         100,00             42,05 1.300,00                  546,65                  1.846,65                  
6.2 74236/001 Grama em leiva m² 173,00       10,00               4,99 1.730,00                  863,27                  2.593,27                  
6.3 74072/002 Corrimão Aço Galvanizado 2 1/2" ml 36,60         56,85               37,90 2.080,71                  1.387,14               3.467,85                  
6.4 73692 Areia Média m³ 20,00         58,00               21,97 1.160,00                  439,39                  1.599,39                  
6.5 74233/001 Selador m² 240,00       2,55                 1,79 612,00                     429,60                  1.041,60                  
6.6 73954/002 Pintura Muretas m² 240,00       9,24                 6,15 2.217,60                  1.476,00               3.693,60                  

TOTAL DO ITEM 9.100,31                  5.142,05               14.242,36                
7.0 B.D.I -                        
7.1 B.D.I usado 25% -                        

TOTAL GERAL 57.379,81                36.810,19             94.200,00                

Data: 05/11/2012
     Responsável Técnico
CRISTIANE DEMARCO
ENGª CIVIL CREA/RS 136806
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(    ) GLOBAL          (  X  ) INDIVIDUAL

PROGRAMA:  PROGRAMA DE FINALIDADE TURISTICA
EMPREENDIMENTO:  AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
CONCEDENTE: Ministério do Turismo          CONVÊNIO : 037.3957-42/2011
PROPONENTE: Município de BARRA FUNDA-RS
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA - RS
TIPO DE SERVIÇO: Construção de Praça Bairro 1° de M aio

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras MESES
% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2,07 1.947,66                  100,00     1.947,66                -        -        -        
2.0 FUNDAÇÕES E ALVENARIA 44,30 41.732,66                50,00       20.866,33              50,00    20.866,33                -        -        
3.0 REVESTIMENTO 5,24 4.934,40                  -           -                         100,00  4.934,40                  -        -        
4.0 PAVIMENTAÇÃO 24,96 23.511,63                -           -                         50,00    11.755,82                50,00    11.755,82          -        
5.0 ILUMINAÇÃO 8,31 7.831,29                  -           -        -        100,00  7.831,29                
6.0 OUTROS 15,12 14.242,36                -           -        -        100,00  14.242,36              
7.0 B.D.I 0,00 -           -                         -        -                           -        -        -                         

0,00 -                           -           -        -        -        
0,00 -                           -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        

TO- SIMPLES 24,22       22.813,99              39,87    37.556,55                12,48    11.755,82          23,43    22.073,65              
TAL ACUMULADO 100,00     94.200,00                24,22       22.813,99              64,09    60.370,54                76,57    72.126,35          100,00  94.200,00              

Data: 05/11/2012 ____________________________
     Responsável Técnico
CRISTIANE DEMARCO
ENGª CIVIL CREA/RS 136806



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

PROGRAMA:  PROGRAMA DE FINALIDADE TURISTICA
EMPREENDIMENTO:  AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
CONCEDENTE: Ministério do Turismo          CONVÊNIO : 037.3957-42/2011
PROPONENTE: Município de BARRA FUNDA-RS
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA - RS
TIPO DE SERVIÇO: Construção de Praça Bairro 1° de M aio e Bairro Navegantes

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras MESES
% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 4,29 8.539,80                  100,00     8.539,80                -        -        -        
2.0 FUNDAÇÕES E ALVENARIA 26,54 52.838,88                50,00       26.419,44              50,00    26.419,44                -        -        
3.0 REVESTIMENTO 3,48 6.932,83                  -           -                         100,00  6.932,83                  -        -        
4.0 PAVIMENTAÇÃO 34,72 69.112,27                -           -                         50,00    34.556,14                50,00    34.556,14          -        
5.0 ILUMINAÇÃO 11,27 22.429,67                -           -        -        100,00  22.429,67              
6.0 OUTROS 19,70 39.214,89                -           -        -        100,00  39.214,89              
7.0 B.D.I 0,00 -           -                         -        -                           -        -        -                         

0,00 -                           -           -        -        -        
0,00 -                           -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        

TO- SIMPLES 17,56       34.959,24              34,11    67.908,41                17,36    34.556,14          30,97    61.644,56              
TAL ACUMULADO 100,00     199.068,34             17,56       34.959,24              51,67    102.867,65             69,03    137.423,79       100,00  199.068,35            

Data: 05/11/2012 ____________________________
     Responsável Técnico
CRISTIANE DEMARCO
ENGª CIVIL CREA/RS 136806















NOME DO ORGÃO:   PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

MUNICIPIO:    BARRA FUNDA 

NOME DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO NAVEGANTES 

ENDEREÇO:    RUA DAS HORTÊNCIAS E DELFINO PASQUALOTTO 

RES. TÉCNICO:   ENGª CIVIL CRISTIANE DEMARCO – CREA/RS 136806 

DATA:     NOVEMBRO DE 2012 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios para 

execução de uma Praça no Bairro Navegantes, bem como especificar os materiais a serem 

executados. Trata-se de uma praça com 1.348,88 m², executada para que os moradores do 

bairro tenham um lugar de lazer, descontração e recreação com suas famílias. 

 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS: 

1.1 Locação:  

1.1.1 Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da praça obedecendo os 

recursos projetados. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas 

corridas, sendo definido claramente os eixos de referência. 

1.1.2 Com referencia de cota de piso acabado, deverá ser observada a 

seguinte condição: 

a) As cotas do piso acabado deverão estar no mínimo 0,15m a 

cima do nível do asfalto correspondente. 

 

 



1.2 Limpeza do terreno: 

1.2.1 A limpeza devera ser executada retirando todo e qualquer tipo de entulho 

inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato, 

preservando as árvores existente. 

1.3 Regularização do terreno: 

1.3.1 Deverá ser em atendimento aos níveis determinados no projeto. Os taludes de 

obras deverão receber acabamento norma. Os aterros e cortes eventuais 

deverão ser executados com técnicas adequadas e mantidas as relações de 2:1 

em aterro e 1:1 em cortes (horizontal/vertical). 

 

2.0 FUNDAÇÕES E ALVENARIAS  

Após a escavação das valas, será executada uma camada niveladora em lastro 

de concreto magro, na proporção de uma lata de cimento para duas de areia, seis de brita 

e ¾ de lata de água, com espessura de 5cm. 

Os canteiros serão nivelados com mureta em tijolo maciço com altura média 

de 0,50m. 

Para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de 

cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. A 

espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 0,015m. 

 

3.0 REVESTIMENTO 

Será executado revestimento nas muretas dos canteiros com chapisco e massa 

única. 

3.1 Chapisco: todas as alvenarias deverão ser chapiscadas com argamassa de uma lata 

de cimento e quatro de areia grossa. 



3.2 Massa única: após o chapisco todas as alvenarias receberão como acabamento final 

o emboço desempenado com argamassa de uma lata de cimento para meia lata de 

cal e seis latas de areia (1:1/2:6) ou uma parte de cimento para 5 partes de 

argamassa mista de cimento e areia (1:5). 

 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 Blocos Intertravados 

Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva. 

A camada de blocos pré-moldados só deve ser executada quando a camada 

subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. 

A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de 

umidade antes da execução do pavimento de com peças pré-moldadas de concreto. 

Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-

moldadas de concretos os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das 

águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da 

executante a responsabilidade desta conservação. 

A base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando o 

coxim de areia grossa ou pó de pedra à rede de drenagem, ou aos drenos laterais da via, a 

fim de permitir o escoamento d'água. 

Quando este tipo de pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser 

constituída por material coesivo ou brita graduada de granulometria fechada, ou seja, com 

mínimo de vazios, para evitar a perda de areia da camada de assentamento das peças, 

contribuindo para melhoria no padrão de acabamento da superfície do pavimento. 

 

 



4.1.1 Colchão de areia: 
 

Sobre a sub-base ou base concluída deve ser lançada uma camada de material 

granular inerte, areia ou pó de pedra, com diâmetro máximo de 4,8 mm e com espessura 

uniforme, após compactada de 3 cm a 5 cm, na qual devem ser assentados os blocos de 

concreto. O coxim de areia ou pó de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja 

colocação é obrigatória. 

 
4.1.2 Distribuição das Peças 

 
As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, à 

margem desta. 

Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa 

à frente, mais o espaçamento entre elas. Se não for possível o depósito nas laterais, as 

peças podem ser empilhadas na própria pista, desde que haja espaço livre para as faixas 

destinadas à colocação de linhas de referência para o assentamento. 

4.1.3 Colocação de linhas de referência: 
 

Devem ser cravados ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados, no 

máximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais 

linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância desse eixo igual a um número inteiro, 

cinco a seis vezes as dimensões da largura ou comprimento das peças, acrescidas do 

espaçamento das juntas intermediárias. 

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, 

uma cota tal que, referida ao nível da guia, resulte a seção transversal correspondente ao 

abaulamento estabelecido pelo projeto. 

Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a 

ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e 

niveladas. 

 



4.1.4 Assentamento das Peças 
 
O assentamento das peças deve obedecer a seguinte seqüência: 

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, ou na 

direção da menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia para 

melhor disposição das peças; 

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma 

régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, 

acertando o nível dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses 

cordéis; 

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que se 

encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes; 

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais deve 

ser feito com auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ de bloco; 

e) de imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto das juntas 

com o auxílio de uma alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre elas. 

Esta operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o 

acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que areia da base 

também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peça possuem chanfros nas arestas da 

face inferior; 

f) o assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, 

colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, 

permitindo espaçamento mínimo entre as peças, assegurando um bom travamento, de 

modo que a face superior de cada peça fique um pouco acima do cordel; 

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro 

material granular inerte, vibrando-se a superfície com placas ou pequenos rolos 

vibratórios; 



h) após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a 

complementação do material granular do enchimento até ¾ da espessura dos blocos. 

 

4.1.5 Rejuntamento 
O rejuntamento das peças é feito com pedrisco. Distribui-se o pedrisco pelas 

juntas e depois, com vassoura, procura-se forçá-lo a penetrar nessas juntas, de forma que 

cerca de ¾ de sua altura fiquem preenchidos. 

A compactação é feita passando-se o rolo compactador iniciando por passadas 

na borda da pista e progredindo o centro, nos trechos retos e até a borda externa, nos 

trechos em curva; 

A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo 

nos arremates, a critério da fiscalização. 

Não devem ser tolerados desníveis superiores a 5 mm, entre as bordas das 

juntas. 

4.1.6 Abertura do Tráfego 
 

Durante todo o período de construção do pavimento, devem ser construídas 

valetas provisórias, com a finalidade de desviar as águas de chuva. E não deve ser 

permitido o tráfego sobre a pista em execução 

Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o 

trecho ao tráfego por prazo não inferior a dez dias, para que se processe devidamente o 

adensamento do material de enchimento. 

4.2 Rampa  

         Não será necessário a execução de rampas, pois todos os níveis da praça tem 

acesso pelo passeio público. 

 



4.3 Passeio  

No local onde será instalado a praça, não há passeio público, sendo assim este 

será executada em contrapiso desempenado com espessura de 5cm lançado em sobre 

lastro de brita de 3cm de espessura. 

 Para confecção do contrapiso adota-se as seguintes medidas para os seus 

constituintes: 1 partes de cimento: 3 partes de areia: 6 partes de brita. 

 Mistura-se bem todos materiais acrescentando água aos poucos até obter uma 

massa de aspecto homogêneo. Deve-se tomar cuidado para não se adicionar água em 

demasia o que irá tornar o concreto encharcado e comprometer a sua resistência. 

 A camada de solo que irá receber o contrapiso deve estar devidamente 

compactada e nivelada 

 Deve-se adensar o concreto a fim de se obter um contrapiso bem compacto. 

 Polvilhar cimento em pó sobre a argamassa para fortalecer a camada superior e 

secar mais rapidamente. 

 Dar acabamento final com uso de desempenadeira de madeira, logo manter o piso 

isolado por no mínimo 7 dias. 

 

5.0 ILUMINAÇÃO 

Serão instaladas 14 luminárias com a relação de materiais e modelo a baixo.  



 

Descrição do Item Qtde Und 

QUADRO MULTIUSO SOBREPOR OPACO 350 X 260 X 170 MM RE352618  1 Un 

BASE PARA RELE/FOTOELETRICO L METALICO ILUM.  1 Pc 

RELE FOTO- ELETRICO ELETROMAGNETICO EXATRON  1 Pc 

CONTACTOR CWM 25.00 220V 7,5CV WEG  1 Pc 

DIJUNTOR UNIPOLAR DIN SHB1 16A CURVA C SOPRANO 3 Un 

TRILHO DIN GALVANIZADO TSG 35 MM BARRA 2 MTS  0,30 Br 

PARAFUSO CHUMBADOR PBE (12) 1/2 X 4  60 Un 

SOLDA BEST 189 MSX10 "125G" 60 X 40  1 Un 

FITA ALTA FUSAO ROLO 10 MTS **************  1 Pc 

CABO FLEXIVEL 4 MM 750W PRETO 200 m 

CABO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM PRETO *********  65 m 



CAIXA INSPEÇÃO DE TERRA 250 X 250 MM C/TAMPA  6 Pc 

KIT SPIRAL COMPACTO 59W 220V 6400 K T3 EMPALUX  28 Un 

LUMINARIA BOLA ANTIVANDALISMO COM DIFUSOR POLIETI  14 Un 

POSTE ILUMINAÇÃO DECORATIVA 2 BOLAS  14 Un 

MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5 ************  200 m 

CABO FLEXIVEL 2 X 6 MM - PRETO  20 m 

ELETRODUTO ZINCADO 1 3 MTS LEVE ********  1 m 

 
As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e 

com as normas da Rio Grande Energia, obedecendo ao Projeto. 

Será ligada a rede pública de energia. 

 

6.0 OUTROS 

6.1 Bancos em Concreto:  

Serão instalados bancos de concreto na quantidade e locais definidos em 

projeto. 

6.2 Grama em Leiva:  

Antes da colocação das placas de grama, alguns cuidados deverão ser 

observados, quais sejam: o preparo do solo e correção dos pontos erodidos, 

regularização de toda a área, incorporação de adubação química e espalhamento da 

matéria orgânica, tratamento do solo contra pragas e doenças, adição de calcário 

dolomítico ou cal hidratada, caso necessário. 

As placas deverão ter dimensões uniformes, quer sejam extraídas por 

processo manual ou mecânico, e também serem colocadas de tal forma que fiquem 

perfeitamente ajustadas umas às outras. Não será permitido deixar espaços entre as 

mesmas, exigindo-se a cobertura com uma camada de terra para preenchimento dos 

vazios. 



Toda área plantada deverá ser devidamente compactada com soquete de 

madeira ou ferro, de tal maneira que fiquem perfeitamente aderentes ao solo. 

Utilizando-se ainda para a fixação das placas sobre planos inclinados, varas de 

bambu e estacas de madeira e, eventualmente, telas de arame ou nylon. 

A irrigação será feita com equipamento apropriado para alcançar grandes 

alturas, não se admitindo adoção de métodos impróprios que possam comprometer a 

estabilidade dos maciços. 

6.3 Corrimão em Aço Galvanizado:   

Será instalado na escadaria, nos dois lados, e nos locais onde será necessário 

guarda corpo, corrimão em tubo redondo de aço galvanizado de 2” parede de 2mm com 

pé em ferro chato 1/4x1 ½” e tubo intermediário de 3/4” com parede de 1,5mm. 

Deverão ser fornecidos com pintura adequada em cor a definir. 

6.4 Pintura: 

Todas as alvenarias rebocadas serão pintadas com tinta acrílica sobre o reboco 

em cores a ser definida.  

Barra Funda, Novembro de 2012 

 

 

Cristiane Demarco   Alexandre Elias Nicola 
Engª Civil – CREA 136806    Prefeito Municipal 



Modelo 7

ORÇAMENTO INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA:  PROGRAMA DE FINALIDADE TURISTICA
EMPREENDIMENTO:  AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
CONCEDENTE: Ministério do Turismo          CONVÊNIO : 037.3957-42/2011
PROPONENTE: Município de BARRA FUNDA-RS
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA - RS
TIPO DE SERVIÇO: Construção de Praça Bairro Navegan tes

                  Custo Unitário Custo total Custo Total

Item CÓDIGO Unid Quantidade Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra Total por Item

SINAPI (A) (B) (C) D=AxB E=AxC

1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 74.209/001 Placa da Obra m2 0,00 0,00 -                           

1.2 73992/001 Locação da obra ml 174,00      4,74                 3,15 824,76 548,10 1.372,86                  

1.3 73822/002 Limpeza mecanizada de terreno e = 20 cm m2 1.348,80   0,60                 0,00 809,28 0,00 809,28                     

2.5 74015/001 Corte e Aterro m³ 200,00      13,23               8,82 2.646,00                  1764,00 4.410,00                  

TOTAL DO ITEM 4.280,04                  2.312,10               6.592,14                  
2.0 FUNDAÇÕES E ALVENARIA
2.1 79517/001 Abertura Manual de valas m³ 25,92        -                   20,59 0,00 533,69 533,69                     

2.2 73907/003 Lastro de Concreto Magro m² 40,50        14,90               9,93 603,45 402,17 1.005,62                  

2.3 6.519 Alvenaria de tijolos maciços (PV) m² 81,00        70,87               47,24 5.740,47                  3826,44 9.566,91                  
TOTAL DO ITEM 6.343,92                  4.762,30               11.106,22                

3.0 REVESTIMENTO
3.1 5974 Chapisco m² 97,20        3,04                 1,00 295,49                     97,20 392,69                     
3.2 5.982 Massa Única m² 97,20        9,93                 6,59 965,20                     640,55 1.605,74                  

TOTAL DO ITEM 1.260,68                  737,75                  1.998,43                  
4.0 PAVIMENTAÇÃO
4.1 74164/004 Lastro de Brita m³ 6,21          52,98               17,68 329,01                     109,79                  438,80                     
4.2 73907/003 Contrapiso de concreto Magro desempenado e=5cm m² 207,00      20,34               10,84 4.210,38                  2.243,88               6.454,26                  
4.3 73764/004 Pavimentação em Bloco intertravado 6,50cm m² 682,23      30,00               20,00 20.466,92                13.644,61             34.111,53                
4.4 73817/001 Pó de Brita m³ 68,13        40,48               26,98 2.757,90                  1.838,15               4.596,05                  

TOTAL DO ITEM 27.764,21                17.836,43             45.600,64                
5.0 ILUMINAÇÃO
5.1 Quadro Multiuso sobrepor 350x260x170mm und 1,00          46,20               29,80 46,20                       29,80                    76,00                       
5.2 Base para Relé/Fotoeletrico metalico und 1,00          9,35                 6,20 9,35                         6,20                      15,55                       
5.3 Rele Foto-Eletrico Eletromagnetico und 1,00          10,14               6,70 10,14                       6,70                      16,84                       
5.4 Contactor CWM 25.00 220V 7,5CV und 1,00          81,00               67,00 81,00                       67,00                    148,00                     
5.5 Disjuntor Unipolar Din SHB1 16A Curva C und 3,00          3,12                 2,07 9,36                         6,21                      15,57                       
5.6 Trilho Din Galvanizado TSG 35mm Barra 2m und 0,30          10,20               6,70 3,06                         2,01                      5,07                         
5.7 Parafuso Chumbador PBE(12) 1/2x4 und 60,00        1,98                 1,32 118,80                     79,20                    198,00                     
5.8 Solda Best 189 MSx10 125G 60x40 und 1,00          13,20               8,75 13,20                       8,75                      21,95                       
5.9 Fita Alta Fusão Rolo 10m und 1,00          10,20               6,70 10,20                       6,70                      16,90                       
5.10 Cabo Flexivel 4mm 750W Preto m 200,00      1,01                 0,67 202,00                     134,00                  336,00                     
5.11 Cabo Flexivel 2x1,50mm Preto m 65,00        1,19                 0,79 77,35                       51,35                    128,70                     
5.12 Caixa de Passagem de terra 250x250mm c/ tampa und 6,00          27,60               18,00 165,60                     108,00                  273,60                     

Discriminação dos Serviços

NAVEGANTES a  1/3



Modelo 7

PROGRAMA:  PROGRAMA DE FINALIDADE TURISTICA
EMPREENDIMENTO:  AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
5.13 Kit Spiral Compacto 59W 220V 6400K T3 und 28,00        29,40               19,00 823,20                     532,00                  1.355,20                  
5.14 Luminaria Bola Antivandalismo com Difusor und 14,00        339,00             225,00 4.746,00                  3.150,00               7.896,00                  
5.15 Poste Iluminação decorativa 2 Bolas und 14,00        159,00             105,00 2.226,00                  1.470,00               3.696,00                  
5.16 Mangueira Preta 3/4 x 2,5 m 200,00      0,69                 0,45 138,00                     90,00                    228,00                     
5.17 Cabo Flexivel 2x6mm Preto m 20,00        4,35                 2,92 87,00                       58,40                    145,40                     
5.18 Eletroduto Zincado 1 3m Leve pc 1,00          15,60               10,00 15,60                       10,00                    25,60                       

TOTAL DO ITEM 8.782,06                  5.816,32               14.598,38                
6.0 OUTROS -                        
6.1 74228/001 Bancos Concreto Unid 14,00        100,00             42,05 1.400,00                  588,70                  1.988,70                  
6.2 74236/001 Grama em leiva m² 526,74      10,00               4,99 5.267,39                  2.628,43               7.895,82                  
6.4 74072/002 Corrimão Aço Galvanizado 2 1/2" h=0,90m ml 139,00      56,85               37,90 7.902,15                  5.268,10               13.170,25                
6.6 74233/001 Selador m² 97,20        2,55                 1,79 247,86                     173,99                  421,85                     
6.7 73954/002 Pintura Muretas m² 97,20        9,24                 6,15 898,13                     597,78                  1.495,91                  

TOTAL DO ITEM 15.715,53                9.257,00               24.972,53                
7.0 B.D.I -                        
7.1 B.D.I usado 25% -                        

TOTAL GERAL 64.146,44                40.721,90             104.868,34              

Data: 05/11/2012
     Responsável Técnico
CRISTIANE DEMARCO
ENGª CIVIL CREA/RS 136806

NAVEGANTES a  2/3



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(    ) GLOBAL          (  X  ) INDIVIDUAL

PROGRAMA:  PROGRAMA DE FINALIDADE TURISTICA
EMPREENDIMENTO:  AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
CONCEDENTE: Ministério do Turismo          CONVÊNIO : 037.3957-42/2011
PROPONENTE: Município de BARRA FUNDA-RS
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA - RS
TIPO DE SERVIÇO: Construção de Praça Bairro Navegan tes

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras MESES
% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 6,29 6.592,14                  100,00     6.592,14                -        -        -        
2.0 FUNDAÇÕES E ALVENARIA 10,59 11.106,22                50,00       5.553,11                50,00    5.553,11                  -        -        
3.0 REVESTIMENTO 1,91 1.998,43                  -           -                         100,00  1.998,43                  -        -        
4.0 PAVIMENTAÇÃO 43,48 45.600,64                -           -                         50,00    22.800,32                50,00    22.800,32          -        
5.0 ILUMINAÇÃO 13,92 14.598,38                -           -        -        100,00  14.598,38              
6.0 OUTROS 23,81 24.972,53                -           -        -        100,00  24.972,53              
7.0 B.D.I 0,00 -           -                         -        -                           -        -        -                         

0,00 -                           -           -        -        -        
0,00 -                           -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        

TO- SIMPLES 11,58       12.145,25              28,94    30.351,86                21,74    22.800,32          37,73    39.570,91              
TAL ACUMULADO 100,00     104.868,34             11,58       12.145,25              40,52    42.497,11                62,27    65.297,43          100,00  104.868,34            

Data: 05/11/2012 ____________________________
     Responsável Técnico
CRISTIANE DEMARCO
ENGª CIVIL CREA/RS 136806



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

PROGRAMA:  PROGRAMA DE FINALIDADE TURISTICA
EMPREENDIMENTO:  AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
CONCEDENTE: Ministério do Turismo          CONVÊNIO : 037.3957-42/2011
PROPONENTE: Município de BARRA FUNDA-RS
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA - RS
TIPO DE SERVIÇO: Construção de Praça Bairro 1° de M aio e Bairro Navegantes

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras MESES
% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 4,29 8.539,80                  100,00     8.539,80                -        -        -        
2.0 FUNDAÇÕES E ALVENARIA 26,54 52.838,88                50,00       26.419,44              50,00    26.419,44                -        -        
3.0 REVESTIMENTO 3,48 6.932,83                  -           -                         100,00  6.932,83                  -        -        
4.0 PAVIMENTAÇÃO 34,72 69.112,27                -           -                         50,00    34.556,14                50,00    34.556,14          -        
5.0 ILUMINAÇÃO 11,27 22.429,67                -           -        -        100,00  22.429,67              
6.0 OUTROS 19,70 39.214,89                -           -        -        100,00  39.214,89              
7.0 B.D.I 0,00 -           -                         -        -                           -        -        -                         

0,00 -                           -           -        -        -        
0,00 -                           -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        
0,00 -           -        -        -        

TO- SIMPLES 17,56       34.959,24              34,11    67.908,41                17,36    34.556,14          30,97    61.644,56              
TAL ACUMULADO 100,00     199.068,34             17,56       34.959,24              51,67    102.867,65             69,03    137.423,79       100,00  199.068,35            

Data: 05/11/2012 ____________________________
     Responsável Técnico
CRISTIANE DEMARCO
ENGª CIVIL CREA/RS 136806












