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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC 2019.00000459-11  
OFERTA DE COMPRA- OC N° 824402801002019OC00060. 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados 
de MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de 
mão de obra, uniformes, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais 
de reposição imediata (mediante ressarcimento), nas edificações ocupadas pela 
Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC/EJAS/CEPROCAMP, 
conforme condições e especificações constantes do ANEXO I- TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO(onde o Edital poderá ser obtido):  
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, Lei 
Federal nº 10.520/02 Lei Complementar Federal n.º 123/06, Lei Complementar nº 
147/14 e Decretos Municipais 14.218/03, 14.484/03. 14.356/03, 14.602/04 e 
16.187/08 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
09/09/2019 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/09/2019-09:00 hs. 
 
A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ 
n.º 57.500.902/0001-04, através do Gestor Público da Área Administrativa e 

Financeira, nomeado como subscritor do Edital pela Portaria n.º 110/2015 da Presidente, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que acha aberta, licitação na 
modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São 
Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, 
denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando 
Contratação suprarreferida, que será regida pela legislação suprarreferida e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos 
interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes no 
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no    endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora 
mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio 
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da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no 
sistema pela autoridade competente.  
 
1.DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referência (Documento Apensado); 

Anexo IA – Locais de Execução dos Serviços (Documento Apensado); 

Anexo IB – Plano de Manutenção (Documento Apensado); 

Anexo IC – Memória de Cálculo Encargos Sociais (Documento Apensado); 

Anexo ID – Memória de Cálculo BDI (Documento Apensado); 

Anexo IE – Composição de Custos e Formação de Preços (Documento Apensado); 
Anexo IF – Planilha Estimativa de Materiais para Manutenção Predial (Documento 
Apensado); 

Anexo II – Modelo de Atestado de Visita Técnica Predial (Documento Apensado); 
Anexo III– Modelo de Planilha para Formação Proposta Comercial  
Anexo III-  A – Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo IV – Planilha Zerada (disponível em www.fumec.sp.gov.br); 
Anexo V – Declarações; 
Anexo VI– Modelo de Termo de Ciência e de Notificação. 
Anexo VII– Modelo Termo de Contrato 
Anexo VIII – Modelo e Ordem de Início dos Serviços 
 
2 - DO OBJETO, DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DA DESCRIÇÃO 
DOS SERVIÇOS, DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, DAS ATRIBUIÇÕES 
E REQUISITOS DOS POSTOS DE SERVIÇOS, DO PREPOSTO DA CONTRATADA, 
DO FLUXO DE MANUTENÇÃO, DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA, DA 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PREÇO DE REFERÊNCIA, DOS PRAZOS DO 
CONTRATO, DA SUBCONTRATAÇÃO, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS, DA ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E DA ORIGEM DOS RECURSOS  
 
2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de mão 
de obra, uniformes, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de 
reposição imediata (mediante ressarcimento), nas edificações ocupadas pela Fundação 
Municipal para Educação Comunitária – FUMEC/EJAS/CEPROCAMP, conforme 
condições e especificações constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
2.2. Os locais de execução dos serviços, a descrição dos serviços, a composição da 
equipe técnica, as atribuições e requisitos dos postos de serviços, o preposto da 
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contratada, o fluxo de manutenção, a visita técnica não obrigatória, os prazos do 
contrato, a subcontratação, as obrigações da contratada, as condições de pagamentos, 
serão, rigorosamente, como detalhado no ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
2.3. A Planilha zerada (ANEXO IV) para formação da Proposta Comercial estará 
disponível no site da FUMEC: www.fumec.sp.gov.br /Licitações / Pregão nº 
045/2019 
 
2.4. A previsão orçamentária e o Preço de Referência serão como abaixo 
(conforme item 11 do ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA): 

2.4.1.  O PREÇO DE REFERÊNCIA PARA DISPUTA é de R$ 483.957,35 
(quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais 
e trinta e cinco centavos), referentes apenas à mão de obra (equipe 
contínua e suporte, o qual constitui preço fixo da contratação – PREÇO GLOBAL 
DE MÃO DE OBRA); 
 

2.4.2. O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 717.319,00 
(setecentos e dezessete mil, trezentos e dezenove reais); 

 
2.4.2.1. Este valor estimado é a somatória da Mão de Obra das Equipes de 

Atendimento Contínuo e de Suporte – Anexo IE (R$ 483.957,35), PREÇO 

FIXO DE CONTRATAÇÃO A SER DISPUTADO NA FASE DE LANCES e 
da Estimativa de Materiais para Manutenção Predial – Anexo IF (R$ 
233.361,65) preço variável conforme demanda, calculado por estimativa, 
conforme item 1.18 do ANEXO IB). 

 

2.5. A Dotação Orçamentária e a Origem dos Recursos são as abaixo descritas: 

 60401.12.363.1020.4134.339030 FR 01.200000 

 60401.12.363.1020.4134.339039 FR 01.200000 

 60402.12.122.1020.4134.339030 FR 01.220000 

 60402.12.122.1020.4134.339039 FR 01.220000 

 60404.12.366.1020.4134.339030 FR 01.220000 

 60404.12.366.1020.4134.339039 FR 01.220000 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a 
FUMEC (AMPLA PARTICIPAÇÃO) que estiverem registrados no CAUFESP, em 
atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para 
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participar de procedimentos eletrônicos, na forma estabelecida no regulamento que 
disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

3.2. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 
nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser 
obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 
qualquer pregão eletrônico, realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

3.3. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 
cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e 
para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico: 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

3.4. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao 
acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, 
declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 
impeditivo de sua participação no certame, ou de sua contratação, que conhece e 
aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite 
e Pregão Eletrônico. 

3.5. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 
eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 
utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 
pessoa não credenciada como sua representante. 

3.6. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma 
licitante, em cada Pregão Eletrônico.  

3.7.O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as 
condições e obrigações inerentes ao certame.  

3.8. Não poderão participar desta licitação empresas: 

3.8.1. Temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com o 
Município de Campinas; 

3.8.2. Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 
Campinas; 

3.8.3. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal; 
 
3.8.4. Em consórcio; 
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3.8.5. Com falência decretada; 

3.8.6. Nas quais haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo 
de parentesco com agente político ou Vereador; 
 

3.8.6.1. Para os fins deste Edital, considera-se agente político: o Chefe do 
Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou o Diretor Presidente de 
entidades da Administração indireta e os Secretários municipais. 

3.9. Para o exercício do direito de preferência previsto na Lei complementar 
123/06, bem como para a fruição do benefício da habilitação com 
irregularidade fiscal previsto na alínea “f”, do subitem 7.9, deste edital, a 
condição de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 
que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 
11.488, de 15/06/2007, que deverá constar do registro da licitante junto ao 
CAUFESP. 

4. DA PROPOSTA COMERCIAL ELETRÔNICA: 

4.1. As propostas deverão ser enviadas (SEM QUALQUER VISLUMBRE DE 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE) por meio eletrônico disponível no endereço 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção PREGAO – ENTREGAR 
PROPOSTA, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico, 
até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo 
a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os 
requisitos de habilitação constantes do edital.  

 4.2. As propostas de preço deverão conter os seguintes elementos: 

4.2.1.Descrição detalhada contendo Código BEC, preço global, em moeda 
corrente nacional, em algarismos, com no máximo 02(duas) casas decimais, 
apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 
além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CAMPINAS – SP), tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação rigorosamente, nos termos das 
especificações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

4.2.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a 
partir da data de apresentação da proposta. 

4.2.3.Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
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4.2.4. No formulário eletrônico de encaminhamento deverá ser anexado arquivo 
contendo a proposta de preço que trata o item 4, deste Edital (QUE NÃO 
PODERÁ TER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE) com o ofertado, 
devidamente detalhado. 

4.2.4.1. Qualquer vislumbre de identificação da LICITANTE, nesta 
fase, ensejará sua DESCLASSIFICAÇÃO;  
 
4.2.4.2. A identificação da Licitante classificada em Primeiro Lugar 
só ocorrerá nas fases de NEGOCIAÇÃO e ACEITABILIDADE DE 
PREÇOS 

 
4.3. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis. 

4.4. A apresentação da proposta implica na aceitação pela licitante: 
 
4.4.1. Do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias contados da 
data da entrega da proposta, e validade do lance, de 60 (sessenta) dias 
contados da data da abertura da sessão pública do pregão; 
 
4.4.2. Dos locais de execução dos serviços, da Descrição dos Serviços, Da 
Composição da Equipe Técnica e Das Atribuições/requisitos dos Postos de 
Serviços, do Preposto da Contratada, do Fluxo de Manutenção, previstas nos 
itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
4.4.3. Das condições da Visita Técnica (Não Obrigatória), previstas no item 
9 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
4.4.4. Da Previsão Orçamentária e Preço de Referência, previstos no item 11 do 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
4.4.5. Dos Prazos do Contrato, previstos no item 13 do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA; 
 
4.4.6. Das condições de subcontratação, previstas no item 14 do ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
4.4.7. Das Obrigações da Contratada, previstas no item 15 do ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
4.4.8. Das condições de Pagamento previstas no item 17 do ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA);  
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4.4.9. De todo detalhamento/condições dos serviços e cálculo da proposta, 
previstos nos ANEXOS 1. 1-A. 1-B, 1-C, 1-D, 1-E , 1-F e III;  
 
4.4.10. De todas as condições para a contratação, nos termos do ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
4.4.11. De sua vinculação ao cumprimento de todas as condições e obrigações 
inerentes ao certame; 
 
4.4.12. De que é totalmente responsável pela sua proposta e os lances 
decorrentes. Só poderá desistir da proposta até momentos antes do 
início da sessão, através do site da BEC; 

 
4.4.13. De todos os demais termos e condições previstos no edital e seus anexos 
em todos os seus detalhamentos  

 
4.5. Será considerado vencedor o proponente que apresentar MENOR PREÇO 
GLOBAL DE MÃO DE OBRA (conforme previsto no item 12 do ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA) e satisfeitos todos os termos estabelecidos no ANEXO I - TERMO 
DE REFERÊNCIA, Edital e Anexos. 
 
5. PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA: 
 
5.1. O arquivo contendo a PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA preenchida (nos 
termos do modelo de que trata o ANEXO III -A), juntamente com a Planilha para 
Formação Proposta Comercial (Modelo do ANEXO III) SERÁ ENVIADO 
SOMENTE PELO AUTOR DA OFERTA DE MENOR VALOR (ARREMATANTE), na 
fase de Aceitabilidade de Preços, quando poderá ser objeto de apreciação por todas as 
licitantes. Deverá conter: 
 

5.1.1.  Designação do número desta Licitação, número do Processo e do Objeto 
do Certame; 
 
5.1.2. Identificação completa da LICITANTE CLASSIFICADA EM 
PRIMEIRO LUGAR, contendo: Razão Social, CNPJ, endereço completo, 
CEP, telefone e e-mail de contato; 
 
5.1.3. Descrição detalhada contendo Código BEC, cargo, quantidade de postos, 
valor mensal por posto e valor total anual por posto e PREÇO GLOBAL DE MÃO 
DE OBRA (que deverá ser o mesmo da PROPOSTA ELETRÔNICA), 
rigorosamente, nos termos das especificações do ANEXO I – TERMO DE 
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REFERÊNCIA, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à data de 
sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas 
as despesas e custos, como por exemplo: transportes (PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM CAMPINAS – SP), tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente licitação (A OBSERVÂNCIA DOS ANEXOS I, IA. IB. IC, ID, IE E IF 
É IMPRESCINDÍVEL): 
 
5.1.4. Condições Gerais; 
 
5.1.5. Dados bancários, contendo o número do Banco, número da 
Agência, nome da Agência e número da conta corrente, com código 
verificador. 
 

5.2. A Planilha zerada (ANEXO IV) para formação da Proposta Comercial estará 
disponível no site da FUMEC: www.fumec.sp.gov.br /Licitações / Pregão nº 
045/2019 
 
6- DA HABILITAÇÃO 
 
O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 7.9, 
deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os 
quais dizem respeito a: 
 
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
6.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 
ou empresa individual de Responsabilidade Limitada; 
 
6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 
 
6.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas; 
 
6.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
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6.1.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.1.6. Certidão da Junta Comercial para comprovação da condição de 
ME/EPP, quando for o caso. 
 

6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
6.2.1. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 
estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

 
6.2.1.1. É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos 
diversos, exceto prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 
 
6.2.1.2. Em se tratando de empresas classificadas como Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma restrição na 
regularidade fiscal, será assegurado para sua regularização o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
FUNDAÇÃO, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após a publicação 
da declaração de vencedor do Certame, sob pena de decadência do direito, 
sujeitando-se, em caso de descumprimento, à penalidade estabelecida no 
subitem 12.2; 
 
6.2.1.3.  A licitante que participar do certame declarando que cumpre os 
requisitos de habilitação e não cumpri-los, será inabilitada e estará sujeita 
às penalidades previstas no item 12 do edital. 

 
6.2.2. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. 

 
6.2.2.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que 
conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança 
executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade 
esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 
tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 

A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistir-se-á em: 
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6.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 
 
6.2.4. Prova de inscrição ESTADUAL e MUNICIPAL nos respectivos Cadastros 
de Contribuinte (no caso do Cadastro Municipal: do Município em que o 
estabelecimento estiver situado; 

  
6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL, ESTADUAL e 
MUNICIPAL, conforme segue: 

6.2.5.1. A regularidade para com a Fazenda FEDERAL e a relativa à 
Seguridade Social - INSS deverá ser comprovada através da apresentação 
da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de 
sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de 
veracidade via Internet (nos termos do Art. 29, incisos III e IV da Lei nº 
8666/93); 
 
6.2.5.2. A regularidade para com a Fazenda ESTADUAL deverá ser 
comprovada pela apresentação de Certidão(ões) negativa(s) 
(ABRANGENDO DÉBITOS INSCRITOS E NÃO INSCRITOS) 
expedida(s) pelo(s) órgão(s) competente(s), ou através de sistema 
eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade 
pela Internet; 
 

6.2.5.2.1. No ESTADO DE SÃO PAULO, a CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS pode ser obtida no 
site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo: 
(HTTPS://www.10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/Emissão

CertidaoNegativa.aspx) ou diretamente no POSTO FISCAL; 

 
6.2.5.2.2. No ESTADO DE SÃO PAULO, a CERTIDÃO NEGATIVA 

DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO pode ser obtida no site da Procuradoria Geral do Estado: 
(https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/);  

 
 

6.2.5.3. A regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL deverá ser 
comprovada pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal 
(correspondente a Tributos Mobiliários) expedida pelo Município em que o 
estabelecimento estiver situado; 
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6.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela 
Caixa Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação 
condicionada à verificação de veracidade via Internet; 

 
6.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO 
TRABALHO, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, emitida por aquele Órgão, que poderá ser emitida pela Internet, 
conforme exigência da Lei Federal Nº 12.440, de 07/07/2011, que alterou o Art. 
29 da Lei 8666/93, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade 
via Internet. 

 
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
6.3.1. Certidão negativa de FALÊNCIA, concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
6.3.1.1. Se a licitante for cooperativa, a certidão subitem 6.3.1, deverá ser 
substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil. 
 

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 
Qualificação técnico-operacional 

 
6.4.1.Certidão de Registro da Empresa no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, em vigência. 
 
6.4.2.No mínimo, 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove já ter a licitante realizado serviços de 
manutenção predial ou reforma. Deverá constar explicitamente a prestação de 
serviços de manutenção predial ou reforma pelo período de, no mínimo, 01 (um) 
ano, ininterrupto ou não. 
 

6.4.2.1.Será aceito o somatório de documentos para comprovação da 
experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma 
única vez. 
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6.4.3. Apresentação do Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de 
Responsabilidade (ANEXO II) devidamente preenchido e assinado. 
 
Qualificação técnico-profissional 

 
6.4.4.Certidão de Registro Profissional do Engenheiro Civil/Arquiteto, 
responsável técnico da licitante, no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em 
vigência. 

 
6.4.5.O responsável técnico da licitante, mencionado no subitem 6.4.4, deverá 
pertencer ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes: 
 

6.4.5.1.Ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada 
da cópia do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro 
de empregados; 
 
6.4.5.2.Ser sócio, administrador ou proprietário, comprovação através da 
juntada de cópia do contrato social; 
 
6.4.5.3.Ser profissional autônomo contratado, comprovação pela juntada 
de cópia do contrato respectivo. 
 

6.4.6. Admitir-se-á a substituição do responsável técnico por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE. 

 

6.5. DECLARAÇÕES. 

 
Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em 
papel timbrado, atestando que (modelo ANEXO V):  

 
6.5.1. Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre à menores de 18 
(dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 
 
6.5.2. Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
 
6.5.3. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de sujeição às 
penalidades previstas na legislação; 
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6.5.4.  Conhece o Edital e seus Anexos e se submete, incondicionalmente, as 
condições/instruções nele expressas, em especial as constantes dos ANEXOS I, 
1A, 1B, 1C, 1D. 1E e 1F;  
 
6.5.5. Se vencedora, cumprirá fielmente as condições de prestação dos serviços 
detalhadas nos ANEXOS I, 1A, 1B, 1C, 1D. 1E e 1F;  
 
6.5.6. Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias 
úteis, após a data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a documentação 
de habilitação original, bem como a nova Proposta Comercial, com os valores 
readequados, de acordo com o (s) preço (s) negociado (s) no pregão; 
 
6.5.7. (Se for cooperativa) que possui registro perante a Organização das 
Cooperativas Brasileiras, ou a entidade estadual, se houver, nos termos do artigo 
107 da Lei Federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971. 
 

6.6.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas 
como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores 
à data de apresentação das propostas. 
 
7. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 
 
7.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do 
Pregão Eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo 
sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 
 
7.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
7.2.1. Serão desclassificadas as Propostas: 
 
a) Que não atendam às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes; 
 
c) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que 
permitam a sua identificação; 
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d) Cuja Proposta Escrita apresente características diferentes da 
Proposta Eletrônica; 
 
7.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes. 
 
7.2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo 
sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

 
7.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das 
propostas classificadas e das desclassificadas. 
  
7.4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 
detentoras de propostas classificadas. 

 
7.4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do 
sistema eletrônico. 

 
7.4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de MENOR PREÇO GLOBAL DE MÃO 
DE OBRA, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último 
valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os 
casos, a redução mínima entre eles conforme tabela abaixo:  
 

Item DESCRIÇÃO  RED. 
MÍNIMA R$ 

1 Cód. BEC 121134-  10.000,00 

 
7.4.1.2. A redução será sobre o MENOR PREÇO GLOBAL DE MÃO DE 
OBRA aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo 
o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do 
mesmo valor (nos termos do item 11 do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA). 
 

7.4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

7.4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente 
pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance 
admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata 
o subitem 7.4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.  
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7.4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições 
estabelecidas no subitem 7.4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-
se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a 
partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação. 

 
7.4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 
eletrônico: 
 

7.4.3.1. Dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no 
sistema e respectivos valores; 
 
7.4.3.2. Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

 
7.4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de 
duração indicados no subitem 7.4.2.  
 

7.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, 
contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.  

 
7.5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada 
licitante. 
 
7.5.2. Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou 
empresas de pequeno porte (EPP) com valor até 5% (cinco por cento) 
superior ao da licitante de melhor oferta, não sendo esta ME ou EPP, a proposta 
de menor preço dentre as ME e EPP será considerada empatada com aquela, 
podendo o seu proponente apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo 
o desempate, serão chamadas as demais ME ou EPP empatadas, na ordem de 
suas classificações, para o exercício do mesmo direito. 

 
7.6. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com base na 
classificação de que trata o subitem 7.5, mediante troca de mensagens abertas no 
sistema, com vistas à redução do preço.    
 
7.7. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 

7.7.1. Neste momento, o Pregoeiro pedirá à LICITANTE CLASSIFICADA EM 
PRIMEIRO LUGAR O ENVIO DA PROPOSTA ESCRITA (MODELOS DOS 
ANEXOS III E III-A), quando poderá ser objeto de apreciação por todas as 
licitantes; 
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7.7.2. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela 
FUMEC, juntada aos autos do Processo. 

 
7.7.2.1. Será admitido à licitante esclarecer e corrigir erros, incorreções ou 
omissões no preenchimento dos valores da Proposta Comercial, desde que 
possam ser ajustadas sem a necessidade de majoração do preço ofertado e 
desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos 
da contratação. 

 
7.8. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 
os preços praticados no mercado e coerentes com a execução do objeto ora licitado.  

 
7.8.1. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta de Preços ou em caso 
de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 
diligência na forma do § 3º do artigo 43 da Lei federal nº 8.666/1993.  
 
7.8.2. A licitante que deixar de apresentar a documentação solicitada 
pelo Pregoeiro, ou qualquer outra solicitação do mesmo, no prazo que 
este fixar, será DESCLASSIFICADA. 
 

7.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento 
da habilitação, observando as seguintes diretrizes: 
 
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do 
CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item 6 deste Edital; 
 
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 
estabelecidos no item 6 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou 
sanear eventuais omissões ou falhas, sempre através do chat da BEC, mediante 
consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações; 

 
b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 
devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio 
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;  

 
c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas 
ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, 
mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria 
sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio do chat da BEC 
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c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 
7.9, serão apresentados, obrigatoriamente, via chat da BEC, as declarações a 
que se refere o subitem 6.5, deste edital. 
 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea 
“b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea 
“c”, ambas deste subitem 7.9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. 
Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou 
saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a 
licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 
 
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados 
na forma constante da alínea “c” (bem como a proposta original assinada, nos termos 
dos ANEXOS III e III-A) deverão ser apresentados no Setor de Compras e Licitações, 
sito na Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro – Campinas - SP, em até 02 (dois) dias 
após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato 
de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis; 
 
f) Nos termos do Art. 43. Paraf. 1º da Lei complementar 123/06, para habilitação de 
microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que preencham as 
condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 
havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado para sua 
regularização o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
a critério da FUNDAÇÃO, mas será obrigatória a apresentação dos documentos 
indicados no subitem 6.2 deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições 
impeditivas à referida comprovação; 
 
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 
 
h) As demais licitantes poderão consultar as informações cadastrais da licitante 
vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro 
informará o teor dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 
 
7.10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f” do subitem 7.9 deverá 
comprovar sua regularidade fiscal sob pena de decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
7.11. A comprovação de que trata o subitem 7.10 deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos 
de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em 
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que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração. 
 
7.12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 7.9, a 
sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no 
subitem 7.11, para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de 
que tratam os subitens 7.10 e 7.11. 
 
7.13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre 
a comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 7.10 e 7.11.  
 
7.14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 
7.10 e 7.11, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 
7.5, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
7.15.  Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 

 
7.15.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
 
7.15.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
 
7.15.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos 
de requerimento de certidão. 
 
7.15.4. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos 
diversos, exceto prova de regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver 
recolhimento centralizado desses tributos. 
7.15.5. O não cumprimento de qualquer dos requisitos de habilitação. 
 

7.16. Após o encerramento da Sessão, a LICITANTE VENCEDORA deverá enviar os 
originais, cópia autenticada por Cartório ou por publicação de órgãos da 
imprensa oficial ou comprovantes extraídos via internet (sujeitos estes a 
verificação da validade) dos documentos apresentados para fins de habilitação, bem 
como a Proposta Escrita original, conforme ANEXOS III e III-A, para o Setor de 
Compras e Licitações – FUMEC, sito na Rua Antônio Cesarino, 985- Centro – CEP 
13.015-291 – CAMPINAS – SP. 
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7.17. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
   
8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
8.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes 
dos subitens 7.10 a 7.13, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem 
lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio 
eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no 
sistema; 
 
8.2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 8.1, o Pregoeiro, 
por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar 
memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o 
encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar 
contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do 
prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos, no Setor Compras e Licitações, situado na Rua Antônio Cesarino, 985- Centro- 
Campinas-SP. 

 
8.2.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos, por meio 
eletrônico, no sítio: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Opção 
RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, 
se houver, será efetuada mediante protocolo, no Setor Compras e Licitações, 
situado na Rua Antônio Cesarino, 985- Centro- Campinas-SP, observados os 
prazos estabelecidos no subitem 8.2. 
 

8.3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “8.1" importará a 
decadência do direito de recurso e o Pregoeiro proporá à autoridade competente 
a homologação do procedimento licitatório; 
 
8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s) e 
homologará o procedimento licitatório.  
 
8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.6. A proposta escrita (conforme modelos dos ANEXO III e III- A) será enviada 
juntamente com a documentação relativa à homologação. O original assinado 
deverá ser enviado para o endereço citado no subitem 8.2. 
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9. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 
 
9.1. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 
sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 
 
9.2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 
implicará: 
 

9.2.1. Fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto 
em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior 
a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada 
somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a 
sua continuidade; 
 
9.2.2. Durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas 
licitantes, até o término do período estabelecido no Edital. 
 

9.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 
conclusão válida da sessão pública ou do certame. 
 
10. DAS CONDIÇÕES, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
10.1. As condições de execução, os prazos e as condições de pagamento seguirão, 
rigorosamente, as condições previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
11 – DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Homologada a Licitação, a FUNDAÇÃO convocará a adjudicatária, no prazo 
previsto na Notificação, para assinar o Termo de Contrato cuja minuta integra este 
Edital (vide ANEXO VII– MINUTA DE TERMO DE CONTRATO), sob pena de decair 
o direito ao contrato, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no subitem 
12.2.  
 

11.1.1. É vedada a celebração de contrato pela FUMEC com pessoa jurídica na 
qual haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de 
parentesco com agente político ou Vereador de Campinas, nos termos do disposto 
no art. 7º do Decreto Municipal nº 17.437/11. Considera-se agente político o 
Chefe do Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou Diretor Presidente de 
entidades da Administração indireta, os secretários municipais, nos termos do art. 
2º, inciso IV, do mesmo Decreto. 
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11.1.2. O prazo para assinatura do TERMO DE CONTRATO poderá ser 
prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo 
previsto neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito 
pela FUNDAÇÃO. 

 
11.2. No ato da assinatura do TERMO DE CONTRATO deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 
 

11.2.1. Procuração ou Contrato Social. 
 
11.2.2. Cédula de identificação. 
 
11.2.3. Relação de números de telefones, aparelhos de rádio chamada ou de 
qualquer outro meio de comunicação que permita a agilidade no contato para o 
atendimento. 
 
11.2.4. Termo de Ciência e Notificação (conforme ANEXO VI); 
 
11.2.5. Planilha de Composição de Custo (conforme Modelo ANEXO I- E) 
 
11.2.6. Os prestadores de serviços (pessoa jurídica) não estabelecidos no 
Município de Campinas que prestarem serviços a tomadores estabelecidos neste 
município deverão apresentar o cadastro no CENE – Cadastro de Empresas 
não Estabelecidas no Município de Campinas, junto à Prefeitura 
Municipal de Campinas.  

 
11.2.6.1.Caso o prestador de outro município não esteja cadastrado no 
momento da emissão da Nota Fiscal, independentemente de sua atividade, 
a empresa tomadora de serviço de Campinas, no caso a FUMEC, irá realizar 
a retenção de forma automática, lembrando que o cadastro no CENE deve 
ser realizado antes da emissão da Nota Fiscal.  
 
11.2.6.2.Esclarecemos que todas as informações necessárias para a 
realização do cadastro por parte dos Prestadores de Serviços estão 
disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Campinas no endereço: 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/issqn/inscricao_mobiliari
a/cene.php 

 
12. DAS PENALIDADES 
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12.1. A Licitante que apresentar documentação inverossímil, praticar atos ilícitos ou 
falta grave, ou cometer fraude, será inabilitada ou desclassificada, sujeitando-se, ainda, 
segundo a gravidade da falta cometida, à aplicação das seguintes penalidades: 
 

12.1.1. Suspensão temporária do direito de licitar com a FUMEC, bem como 
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
12.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 
12.1.3. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, 
após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida se a empresa ressarcir a FUMEC pelos prejuízos resultantes, e desde 
que cessados os motivos determinantes da punição.  

 
12.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, a 
não apresentação dos Memoriais no prazo estabelecido ou a não regularização da 
documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, a recusa em assinar o 
CONTRATO  ou não aceitar ou retirar o Instrumento Equivalente, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, ou a não comprovação da condição de ME ou EPP ensejarão 
a cobrança pela FUMEC, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% 
(trinta por cento) do valor total da proposta, lance ou oferta, sem prejuízo da aplicação 
da penalidade prevista no subitem 12.1.1.  
 
12.3. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial 
do CONTRATO, a CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer 
as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 e 87 da Lei 
8.666/93 e Art. 7º da Lei 10.520/02) : 
  

12.3.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente. 
 
12.3.2. Multa, nas seguintes situações: 

 
12.3.2.1. De 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do CONTRATO, 
por dia de atraso na retirada da Ordem Fornecimento, até o quinto dia 
corrido do atraso, após o que, a critério da ADMINISTRAÇÃO, poderá ser 
promovida a rescisão unilateral do contrato; 
  
12.3.2.2. De 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da 
ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, ou 
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realizar o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento das 
obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto dia 
corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser 
promovida a rescisão unilateral do CONTRATO; 
 
12.3.2.3. Em caso de rescisão unilateral do CONTRATO pela 
Administração, decorrente do que prevê este subitem, ou de qualquer 
descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a 
defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do 
CONTRATO de acordo com a gravidade da infração.  

12.3.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
FUNDAÇÃO, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos. 

12.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 

12.3.4.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada 
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO pelo prejuízos 
resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da punição.  

12.4. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa 
ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.  
 
 
12.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
 
12.6. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar 
à FUNDAÇÃO. 
  
12.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O 
caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

 
13. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1. Somente será permitida subcontratação de outra empresa/profissional 
autônomo para a execução de serviços referentes à Equipe de Suporte 
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(vidraceiro, serralheiro, marceneiro e jardineiro), a qual deverá ser 
previamente aprovada pela fiscalização, sem que haja qualquer aceitação de 
transferência de responsabilidade (nos termos do item 14 do ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA) 
 

14. DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL  

14.1. A licitante vencedora deverá recolher na Tesouraria da FUMEC a importância de 
5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, como Garantia de Adimplemento 
Contratual, até a data estipulada para sua assinatura. 
 
14.2. A garantia para assegurar a plena execução do Contrato poderá ser prestada em 
uma das seguintes modalidades: 
 

14.2.1. Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida pública 
na forma da Lei 8666/93; 
 
14.2.2. Seguro garantia, com prazo compatível com o da vigência do Contrato; 
 
14.2.3. Fiança bancária, com prazo compatível com o da vigência do Contrato. 

 
14.3. Após o término do CONTRATO, desde que cumpridas todas as obrigações 
assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar do requerimento do interessado, instruído com o Termo de Recebimento 
Definitivo dos Serviços, dirigido à Fundação Municipal para Educação 
Comunitária - FUMEC, por intermédio do Serviço de Protocolo Geral. A liberação dar-
se-á mediante autorização da Sra. Presidente, após parecer da Assessoria Jurídica da 
FUMEC. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. O Edital estará disponível, para download, na página www.bec.sp.gov.br ou na 
página www.bec.fazenda.sp.gov.br 

15.2. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de 
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação. 
 
15.3. Quando todas as licitantes forem desclassificadas ou inabilitadas, poderá o 
Pregoeiro fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias para apresentação de outras propostas 
ou novas documentações escoimadas das causas que ensejaram o ato de 
desclassificação ou inabilitação. 
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15.4. Da sessão será lavrada ata com a relação das empresas licitantes e todas as 
ocorrências que interessarem ao certame, conforme previsto no inciso XII do artigo 14 
do Regulamento do Pregão Eletrônico. 
 
15.5. O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá promover diligências destinadas a 
elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, 
fixando prazos para atendimento.  
 
15.6. O Pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em pareceres 
emitidos por técnicos ou especialistas na matéria objeto desta licitação. 
 
15.7 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar 
esclarecimentos, informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

15.7.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, 
será formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL. 
 
15.7.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os 
esclarecimentos e informações prestados pelo Pregoeiro, no prazo de até 1 (um) 
dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública.  
 
15.7.3. As consultas de que trata o subitem acima não constituirão, 
necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário do Pregão. 
 
15.7.4. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo 
licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em 
especial no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO VII - MINUTA TERMO 
DE CONTRATO;  
 

15.8. A apresentação das Propostas implica a aceitação tácita e irrestrita 
pelo licitante de todas as condições estabelecidas no presente edital e em 
seus anexos 
 
15.9. Qualquer modificação no edital dar-se-á pelos sítios www.bec.sp.gov.br e 
www.fumec.sp.gov.br e por publicação, nos termos da legislação vigente. 
 
15.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 
questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 
Eletrônicas – DCC. 
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15.11. O resultado final deste procedimento licitatório será divulgado por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município de Campinas. 
 
15.12. As questões técnicas serão sanadas pelo servidor Sr. JULIO K. YOSHINO, 
Gestor Público da Área Administrativa e Financeira em atendimento ao ̕§ 2º. Do 
Art. 4º, do Decreto Municipal nº. 14.218/2003. 
 
15.13. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecerá 
ao que se segue: 

 
15.13.1. O início da contagem de prazos será o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente ao da publicação do instrumento de convocação ou da notificação 
do interessado.  
 
15.13.2. Havendo publicação em dia não útil, considera-se a publicação como 
realizada no primeiro dia útil subsequente.  
 
15.13.3. Só se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na 
FUNDAÇÃO. 

 
15.14. Fica designado o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer questões 
judiciais oriundas deste Edital. 

 
Campinas,  29 de agosto-de 2019.  

 
Julio K. Yoshino 

Gestor Administrativo Financeiro 
FUMEC/CEPROCAMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

 
Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 35194300 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS APENSADOS  
 

ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA; 
 

ANEXO IA – LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 
 

ANEXO I-B – PLANO DE MANUTENÇÃO; 
 

ANEXO I-C – MEMÓRIA CÁLCULO ENCARGOS SOCIAIS; 
 

ANEXO I-D – MEMÓRIA CÁLCULO B. D. I; 
 

ANEXO I-E – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS; 
 

ANEXO I- F – PLANILHA ESTIMATIVA DE MATERIAIS; 
 

ANEXO II – MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA; 
 

ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA COMERCIAL; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

 
Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 35194300 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

28 

ANEXO III – A  
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(SOMENTE PARA ARREMATANTE) 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: FUMEC.2019.0000459-11 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de mão de 

obra, uniformes, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de 

reposição imediata (mediante ressarcimento), nas edificações ocupadas pela Fundação 

Municipal para Educação Comunitária – FUMEC/EJAS/CEPROCAMP, conforme 

condições e especificações constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 

A ____________________________________CNPJ___________ sediada na 

(ENDEREÇO COMPLETO, CEP, E-MAIL E TELEFONE DE CONTATO) apresenta sua 

proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as condições estabelecidas 

no edital do Pregão Eletrônico em referência. 

1.Proposta 

It Discriminação 
UN 

 
UND 

Valor 
Global 
(R$) 

1 
Preço Global da Mão de Obra Serviço de 
manutenção e reparo em instalações prediais 

Cód. BEC 121134 

01 
 

Vide   
Edital 

 

2. ANEXO: PLANILHA CONFORME MODELO DO ANEXO III 
 

3.Condições Gerais 
. Condições de pagamento = 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da data da nota 
fiscal aceita pela FUMEC. 
. Locais de execução, Descrição dos Serviços, Composição da Equipe Técnica, Atribuição e 
Requisitos dos Postos de Serviços, Preposto, Fluxo de Manutenção, Visita Técnica, Prazos 
do Contrato, Subcontratação, Obrigações da Contratada e condições de Pagamento, 
rigorosamente, conforme   ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
. Validade da proposta = 60 (sessenta) dias. 
4. Informar: 
Banco n.º 
N.º Agência 
Nome da Agência 
N.º Conta Corrente e o DV 
Local e data ______________ 
_______________________ 
Representante Legal 
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DOCUMENTO DISPONÍVEL EM:   
 

 www.fumec.sp.gov.br /Licitações / Pregão nº 045/2019 

 
 
 
 
 
 

ANEXO IV – PLANILHA ZERADA 
Prevista no item 5 do ANEXO III 
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ANEXO V 
DECLARAÇÕES 
(Papel timbrado) 

A empresa _______________, endereço:______________, telefone(__) ________, e-
mail________________________________, CNPJ _________________, por seu 
representante legal, abaixo qualificado), declara que:  

a) Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), 
e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos; 

 
b) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
 
c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de sujeição às penalidades 
previstas na legislação; 
 
d) Conhece o Edital e seus Anexos e se submete, incondicionalmente, as 
condições/instruções nele expressas, em especial as constantes dos ANEXOS I, IA, 
IB, IC, ID. IE e IF;  
 
e) Se vencedora, cumprirá fielmente as condições de prestação dos serviços 
detalhadas nos ANEXOS I, IA, IB, IC, ID. IE e IF;  
 
 
f) Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, após a 
data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a documentação de habilitação 
original, bem como a nova Proposta Comercial, com os valores readequados, de acordo 
com o (s) preço (s) negociado (s) no pregão; 
 
g) Se vencedora, cumprirá fielmente as condições de prestação dos serviços  
 
h) (Se for cooperativa,) que possui registro perante a Organização das Cooperativas 
Brasileiras, ou a entidade estadual, se houver, nos termos do artigo 107 da Lei Federal 
nº 5.764, de 14 de julho de 1971. 

__________________________. ____ de ___________________, 2016 

____________________________________ 
                                      Nome: 
                                      Cargo:  
                                      RG 
                                     CPF         
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ANEXO VI 
MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2019.00000459-11 
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  
CONTRATADA: _________________________________ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra, 
uniformes, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata 

(mediante ressarcimento), nas edificações ocupadas pela Fundação Municipal para Educação 

Comunitária – FUMEC/EJAS/CEPROCAMP, conforme condições e especificações constantes do 
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 045/2019 
Contrato Nº: ____/2019. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 1. Estamos CIENTES de que: 

 a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 

Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da 

Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
 b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Campinas, ___ de _________ de 2019. 
CONTRATANTE:  

Nome e Cargo: Solange Villon Kohn Pelicer-Presidente da FUMEC 

CPF: ___________________________ RG: _____________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo: _______________________________________  
E-mail institucional: solange.pelicer@campinas.sp.gov.br 

E-mail pessoal: solange.pelicer@uol.com.br 

Telefone(s):_______________________________________________________  
Assinatura: ____________________________________________________ 

CONTRATADA 
Nome e Cargo: ________________________________________________ 

CPF: ___________________________ RG: _____________________________  

Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: _______________________________________ 

E-mail institucional: __________________________________ 
E-mail pessoal: _________________________________ 

Assinatura:___________________________________________ 
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ANEXO VII 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
UNIFORMES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E 
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA (MEDIANTE RESSARCIMENTO), NAS 
EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO 
COMUNITÁRIA–FUMEC/EJAS/CEPROCAMP, CELEBRADO ENTRE A 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA E A EMPRESA 
__________________________ 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.00000459-11 
Pregão Eletrônico n.º ___/2019 
Interessada: Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC 
  
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 57.500.902/0001-04, com sede na Rua Antônio Cesarino, 985, 
Centro, CEP 13.015-291, Campinas, Estado de São Paulo, doravante designada 
simplesmente CONTRATANTE, devidamente representada por sua Presidente 
____________________, RG n.° _____________, CPF n.° _____________ 
e a EMPRESA ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.°_________ ___________________, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada por seu ___________________[CARGO 
E NOME], RG n.° _____________, CPF n.° _____________, têm, entre si, justo 
e avençado, celebrar por força do presente Instrumento de Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO PREDIAL 
PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra, uniformes, 
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata 
(mediante ressarcimento), nas edificações ocupadas pela Fundação Municipal para 
Educação Comunitária – FUMEC/EJAS/CEPROCAMP, decorrente do Pregão 
Eletrônico  n.º 045/2019, objeto do processo administrativo em referência, com as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E 
CORRETIVA, com fornecimento de mão de obra, uniformes, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata (mediante 
ressarcimento), nas edificações ocupadas pela Fundação Municipal para Educação 
Comunitária – FUMEC/EJAS/CEPROCAMP, conforme condições e especificações 
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constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA,, do Edital do Pregão e nas 
condições estabelecidas neste instrumento. 
 
SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇOS 
 
2.1. Os Serviços deverão ser efetuados nos termos e condições descritos no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
2.2. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar a quantidade, descrição, preço unitário e 
preço total (igual ao da Nota de Empenho). 
 
TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO  
 
3.1.  O valor do objeto do presente contrato é 
        (Item 1: Copiar da Proposta Escrita) 

IT DESCRIÇÃO VALORES 

1 PREÇO GLOBAL DA MÃO DE OBRA                                                        
conforme PROPOSTA (ANEXOS III e III A) 

  

2 
ESTIMATIVA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 

(Conforme detalhado no ANEXO IF) 
233.361,65 

TOTAL GERAL DO CONTRATO   

 
3.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, o valor total de 
R$_____________________ (_________________________). 
 
3.3. Estão incluídos nos preços todos os custos operacionais e os tributos que 
eventualmente incidam sobre eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas, 
não cabendo à CONTRATANTE nenhum custo adicional. 
 
QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas referentes ao presente Contrato no valor de R$ _____________ 
(_________________________________) serão empenhadas e processadas por 
conta de verba própria do orçamento vigente, devendo onerar a dotação orçamentária 
do exercício de 2019 sob os n.ºs_______________________________. 
 
QUINTA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO 
 
5.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condições aqui 
estabelecidas no valor de R$ _____ (________), calculado na base de 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, na modalidade de _____________ (caução em dinheiro, 
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seguro ou fiança bancária), recolhida junto à Tesouraria da CONTRATANTE, nos 
termos do item 14, do edital do Pregão n.º ___/2019. 
 
5.2. A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do 
Contrato, para que a CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos 
experimentados. 
 
5.3. No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a 
CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com 
antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a 
manter a garantia contratual até o encerramento do Contrato. 
 
5.4. Após o término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as 
obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, instruído com o Termo de 
Recebimento Definitivo dos Serviços, dirigido à CONTRATANTE, por intermédio do 
Serviço do Protocolo Geral. A liberação dar-se-á mediante autorização da Sra. 
Presidente da CONTRATANTE, após parecer da Assessoria Jurídica da 
CONTRATANTE. 

 
SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1. A CONTRATANTE procederá ao pagamento nas seguintes condições: 
 

6.1.1. A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE a fatura referente 
ao fornecimento, que somente poderá ser emitida após a efetiva entrega do 
produto, a qual terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, para aceitá-la ou rejeitá-
la. 
 
6.1.2. A Nota Fiscal não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida a 
CONTRATADA   para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo anterior, 
a partir da data de sua reapresentação. 

 
6.1.3. A devolução da nota fiscal não aprovada pela FUMEC em hipótese alguma 
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação dos 
serviços. 
 
6.1.4. O pagamento deverá ser efetuado em 20 (vinte) dias corridos a contar 
da data de aprovação da Nota Fiscal pela CONTRATANTE. 
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6.1.5. Todas as demais condições constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, que passa a ser parte integrante deste instrumento. 

 
6.2. A CONTRATADA deverá indicar em sua fatura o n.º, nome e endereço de sua 
Agência Bancária e o n.º da sua conta corrente para o respectivo pagamento. 

 

SÉTIMA-  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 

7.1.1. Não possuir administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de 
parentesco com Agente Político ou Vereador de Campinas, em cumprimento A 
vedação do art. 7º do Decreto Municipal nº 17437/11; 

 
7.1.2. A CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá fazer constar da Nota Fiscal, 
o número do empenho, as especificações dos serviços e as respectivas 
quantidades.  
 

7.1.3. A CONTRATADA deverá emitir as Notas Fiscais em nome da Fundação 
Municipal para Educação Comunitária - FUMEC. 

 
7.1.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do 
Contrato, as obrigações assumidas, relativas à habilitação e qualificação exigidas 
no procedimento licitatório, obrigando-se, também, a declarar, sob as penalidades 
cabíveis, a superveniência de processo de falência, de fato impeditivo da 
habilitação, e ainda, da penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei Federal n.º 
8.666/1993.  

 
7.1.5. A CONTRATADA é a única responsável, em qualquer caso, por dano ou 
prejuízo que possa causar a terceiros, em decorrência do fornecimento dos 
serviços, objeto do presente processo, sem ensejar qualquer responsabilidade ou 
ônus para a FUMEC pelo ressarcimento ou indenizações devidas.  
 
7.1.6. É vedado à CONTRATADA, sem prévia e expressa autorização da 
FUMEC, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou o andamento do 
presente, ou divulgá-lo através da imprensa escrita ou falada, ou ainda, por 
qualquer outro meio de comunicação. No ato da autorização da divulgação ou 
reprodução de material, a FUMEC estabelecerá sua forma e conteúdo.  
 
7.1.7. Durante o prazo de vigência do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada 
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a prestar os serviços ofertados, nas quantidades solicitadas pela FUMEC 
conforme cronograma encaminhado.  
 
7.1.8. Responder por danos causados diretamente à administração ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
 

7.1.9. Todas as demais obrigações constantes do Edital e seus Anexos, em 
especial o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OITAVA – DOS PRAZO DESTE CONTRATO 
 
8.1.  O presente contrato vigerá por 12(doze) meses, a contar da data de 
recebimento da ordem de início de serviço pela empresa contratada, podendo ser 
prorrogado em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
8.2. Os demais prazos seguirão, rigorosamente, o disposto no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
 
NONA - DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DA CONTRATANTE 
 
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
9.1.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à 
execução dos serviços 
 
9.1.2. Expedir a Nota de Empenho; 

 
9.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da cláusula sexta do presente 
instrumento. 
 

9.2. DOS DIREITOS: 
 

9.2.1. A CONTRATANTE tem os direitos detalhados no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, parte integrante deste Instrumento. 

 

DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

10.1. Somente será permitida subcontratação de outra empresa/profissional 
autônomo para a execução de serviços referentes à Equipe de Suporte 
(vidraceiro, serralheiro, marceneiro e jardineiro), a qual deverá ser 
previamente aprovada pela fiscalização, sem que haja qualquer aceitação de 



 

 
  

 

 

 
Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 35194300 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

37 

transferência de responsabilidade (nos termos do item 14, do ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA) 
 

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
11.1. Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados 
e comprovados, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações 
assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, após apreciação de defesa 
prévia, ensejará a aplicação à mesma, segundo a gravidade da falta, nos termos dos 
artigos 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Art. 7º da Lei 
10.520/02, das seguintes penalidades: 
 

11.1.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca 
gravidade, para a qual tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 
 
11.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por 
dia de atraso na retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia 
corrido do atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser 
promovida a rescisão unilateral do contrato; 

 
11.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor 
da ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, ou 
realizar o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento das obras 
ou serviço em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto dia corrido do 
atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a 
rescisão unilateral do contrato; 
 
11.1.4. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE, 
decorrente do que prevê este subitem, ou de qualquer descumprimento de outra 
cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% 
(trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da 
infração. 
 
11.1.5. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
CONTRATANTE, bem como impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, independentemente das multas cabíveis; 
 
11.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
11.1.6.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada 
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer 
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a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO pelo prejuízos 
resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da punição.  

 
11.2. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa 
ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.  
  
11.3. As penalidades previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.4 e 11.1.5 poderão ser 
aplicadas juntamente com as multas previstas neste item. 
  
11.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar 
ao CONTRATANTE. 
  
11.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O 
caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil 
 
DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
12.1.Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que 
de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 
e completa fiscalização sobre a execução do contrato 
 

12.2. A CONTRATANTE designará um (a) servidor (a), fiscal deste contrato, nos 
termos do Decreto Municipal nº 18.732 de 14/05/2015, a quem incumbirá o 
acompanhamento e o controle da execução do contrato, devendo fazer anotações e 
registros de todas as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados. 
 
12.3. A CONTRATADA aceitará todas as decisões, métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle adotados pela CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer os 
dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar 
e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 
 
12.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua execução 
e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, 
ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades 
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na execução do objeto deste contrato não implicará em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus prepostos 
 

DÉCIMA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL E À PROPOSTA 
 
13.1. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o instrumento 
convocatório da licitação, propostas e ANEXOS. O presente Contrato vincula-se ao ato 
homologatório da licitação e à Ata da Sessão Pública de Fls. _____ a ______ do 
Processo Administrativo referenciado. 
 
DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
 
14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 
 
15.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas 
nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, a qual será 
processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. 
 
15.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da 
CONTRATANTE, ficarão assegurados à CONTRATADA os direitos elencados no 
artigo 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO 
 
16.1. No recebimento e na aceitação do objeto desta licitação, serão observadas, no 
que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.° 8.666/93 
e suas alterações. 
 
16.2. As condições de recebimento dos serviços deverão seguir rigorosamente o 
exposto no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO  
 
17.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período inicial de 12(doze) 
meses. 
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17.2. A CONTRATANTE não aceitará prestação dos serviços objeto da presente 
licitação, com preços divergentes dos constantes do CONTRATO e da PROPOSTA 
VENCEDORA. 
 
17.3. O reajuste será calculado, a partir do 2º ano, em conformidade com a legislação 
vigente, e de acordo com a seguinte fórmula: 
 

 

 

 

 

 

Onde: 

R = parcela de reajuste; 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato 
no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o 
mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de 
aplicação do reajuste. 

17.4. O reajuste dos preços será processado a cada período completo de 12 (doze) 
meses. 

17.5. A concessão do reajuste ficará registrada nos autos do processo, através de 
registro de apostilamento. 

 
DÉCIMA OITAVA - DA LICITAÇÃO 
 
18.1. Para a prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, foi realizada licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 045/2019 cujos atos encontram-se no Processo 
Administrativo referenciado, em nome da CONTRATANTE. 
 
DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
19.1. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520/02 e Lei 
Complementar 123/06 e suas alterações e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações e Decreto Municipal nº 14.218/03 e respectivas alterações, Decreto 
Municipal nº 14.484/03, 14.356/03, 14.602/04 e Decreto Municipal 16.187/08. 
 



 

 
  

 

 

 
Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 35194300 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

41 

VIGÉSIMA - DO FORO 
 
20.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o 
foro da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 

Campinas, ____ de ___________ de 2019 
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHA 1: 
Nome                                               

RG 
 

 

 
 

TESTEMUNHA 2: 
Nome 

RG 
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ANEXO VIII 
MODELO DE ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 
ORDEM  DE SERVIÇO N.°  _____/2019    
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.045/2019.    
PROCESSO ADMINISTRATIVO  N°: FUMEC.2019.00000459-11.    
INTERESSADO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
EMPRESA:.............................. 
INÍCIO DOS SERVIÇOS: ___/___/____ 
 
DADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
DATA: ___/___/_____ 
 
ENDEREÇO:           __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: periodicidade mensal, 20 (vinte) dias corridos 
contados a partir da data da fatura aceita pela FUMEC. 
 
NOTA DE EMPENHO N.º _________. 
 
Campinas, __ de _________ de 2.018. 
 
ass.: .............................. 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
 

 

Recebida em:___/___/___ 
 

__________________ 
Assinatura/Carimbo Contratada 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

 
Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 35194300 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

43 

 
 
 

 
 
 

DOCUMENTOS APENSADOS  
 

ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA; 
 

ANEXO IA – LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 
 

ANEXO I-B – PLANO DE MANUTENÇÃO; 
 

ANEXO I-C – MEMÓRIA CÁLCULO ENCARGOS SOCIAIS; 
 

ANEXO I-D – MEMÓRIA CÁLCULO B. D. I; 
 

ANEXO I-E – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS; 
 

ANEXO I- F – PLANILHA ESTIMATIVA DE MATERIAIS; 
 

ANEXO II – MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA; 
 

ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA COMERCIAL; 
 

 



FUMEC 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
 

 
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP – 13015-291 

Fone: (19) 3519-4300 
CNPJ 57.500.902/0001-04 

1 
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 

manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, uniformes, 

ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata 

(mediante ressarcimento), nas edificações ocupadas pela Fundação Municipal para Educação 

Comunitária – FUMEC/EJAs/CEPROCAMP, conforme edital e seus anexos. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de empresa especializada para prestação dos serviços aqui descritos 

justifica-se diante da indisponibilidade de mão de obra especializada no quadro funcional 

desta Fundação que possam executá-los com celeridade, qualidade e requisitos técnicos que 

garantam o efetivo funcionamento das instalações. 

2.2. O objetivo principal deste procedimento licitatório é possibilitar a manutenção, sob 

demanda, das diversas unidades da FUMEC/EJAs/CEPROCAMP na cidade de Campinas-SP, 

garantindo condições de conforto ambiental, qualidade do ar, higiene e segurança para a 

continuidade das atividades educacionais e administrativas da Fundação, buscando a maior 

economicidade e o menor impacto ambiental possível, manutenções estas que não 

demandem projeto básico de arquitetura. 

2.3. A FUMEC/EJAs/CEPROCAMP possuem salas em locais próprios, alugados e cedidos, 

para atendimento às demandas da comunidade para a Educação de Jovens e Adultos – Anos 

Iniciais, cursos profissionalizantes e de qualificação técnica. 

2.4. Serão inicialmente 104 unidades, todas localizadas dentro dos limites municipais de 

Campinas/SP, que possuem características construtivas e edificações variadas e os espaços 

utilizados por essa Fundação necessitam de manutenção contínua para o bom andamento das 

aulas e administração em geral. 
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3. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os locais previstos para atendimento são os listados no ANEXO IA – LOCAIS DE 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

3.2. Devido à dependência de demanda nos bairros e regiões de Campinas, com 

consequente abertura e/ou fechamento de salas de aula, a FUMEC se reserva o direito de 

acrescentar e/ou suprimir locais do anexo supracitado. 

3.3. A FUMEC se utiliza de espaços com diversas especificidades construtivas, sendo que as 

manutenções devem ser realizadas somente nas áreas de uso da Fundação ou em situações 

que impossibilitem o devido funcionamento da unidade. 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Código da Bolsa Eletrônica de Compras: 

CÓDIGO 
BEC DESCRIÇÃO UN. QTDE 

121134 

Serviço de manutenção e reparo em instalações prediais - 
agrupamento de preços unitários para pregão eletrônico - 
serviço de manutenção e reparo em instalações prediais 
"agrupamento de preços unitários para pregão eletrônico" 

Vide 
Edital 01 

4.2. As descrições detalhadas dos serviços previstos neste Termo estão pormenorizadas no 

ANEXO IB – PLANO DE MANUTENÇÃO. 

4.3. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de transporte, café da manhã, 

lanche da tarde, refeição (vale-refeição, marmita ou cesta básica), equipamentos de proteção 

individual e coletiva, equipamentos para realização dos serviços, materiais de consumo e 

materiais de reposição a todos os seus colaboradores que realizarem serviços neste contrato. 

4.4. As equipes atenderão às solicitações conforme Ordens de Serviço às Unidades 

constantes do ANEXO IA e outras conforme solicitação da FUMEC, e atendendo à programação 

encaminhada pela FUMEC. 

4.5. A programação dos serviços (semanal ou diária) será previamente apresentada pelo 

FISCAL DO CONTRATO ao PREPOSTO DA CONTRATADA, salvo em caso de chamadas 
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emergenciais, e a CONTRATADA será responsável pelo gerenciamento da equipe, dos 

materiais e equipamentos para a execução dos serviços de modo rápido e eficiente. 

4.6. As equipes para atendimento contínuo e equipe de suporte (ITEM 05), dependendo 

do tipo de serviço solicitado e demanda das unidades, poderão atender a duas ou mais 

unidades da FUMEC concomitantemente, cabendo à CONTRATADA o gerenciamento e 

deslocamento de cada membro das equipes para atendimento rápido e eficiente. 

4.7. O encarregado deverá encaminhar aos locais de serviços apenas os funcionários 

necessários à realização dos trabalhos, evitando a ociosidade do restante da equipe nesses 

locais. 

4.8. Na inexistência de solicitações ou em chamados que sejam necessários apenas alguns 

dos funcionários, a equipe para atendimento contínuo (ou parte dela) deverá ficar baseada 

em local fornecido e mantido pela CONTRATADA, sob sua responsabilidade e às suas 

expensas. 

4.9. A equipe técnica para suporte será acionada conforme demanda da FUMEC, através 

de contato com o PREPOSTO DA CONTRATADA, dependendo da complexidade ou da 

impossibilidade de solução pela equipe de atendimento contínuo, do serviço solicitado. 

4.10. A carga horária a ser cumprida pelas categorias previstas neste termo de referência, 

da equipe para atendimento contínuo, será inicialmente a seguinte: 

4.10.1. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, com 1h00 (uma hora) para 

almoço. Os intervalos para almoço deverão ser intercalados, de forma a manter 

disponível, sempre, um dos profissionais da equipe. 

4.10.2. Nos sábados, a equipe poderá ser solicitada para atendimento, das 08:30 às 

12:30, respeitando-se a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, não 

devendo representar custos adicionais à CONTRATANTE. 

4.10.3. A CONTRATANTE terá o direito de alterar os horários estabelecidos, 

respeitada a natureza diurna e a jornada de trabalho diária, sempre que julgar 
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necessário, bastando tão somente comunicar por escrito ou por e-mail à 

CONTRATADA. 

4.10.4. O controle de presença e horário dos funcionários será de responsabilidade 

da CONTRATADA, não se excluindo ou se reduzindo esta em virtude do 

acompanhamento e fiscalização realizados pela CONTRATANTE. 

4.11. Poderão ser solicitados serviços a serem realizados nos períodos não compreendidos 

pelo subitem 4.9 (domingos, feriados e demais horários de segunda a sábado), para os casos 

excepcionais, expressamente solicitados e/ou autorizados pela FUMEC. 

4.11.1. Os serviços descritos nesse subitem serão previamente agendados pelo 

FISCAL DO CONTRATO junto ao PROPOSTO DA CONTRATADA. 

4.11.2. As horas extras trabalhadas nesses períodos deverão ser compensadas, 

sempre que possível, dentro do mesmo mês do fato gerador e conforme Convenção 

Coletiva de Campinas/SP, não devendo representar custos extras à CONTRATANTE. 

4.11.3. As compensações de horas extras serão de responsabilidade da 

CONTRATADA e deverão ser informadas, previamente, ao FISCAL DE CONTRATO. 

4.11.4. Somente serão contabilizadas as horas extras dos funcionários que 

efetivamente trabalharem no serviço solicitado pela CONTRATANTE, a ser julgado pelo 

FISCAL DE CONTRATO. 

4.11.5. A CONTRATADA é responsável pela otimização dos serviços e de sua equipe 

para que não ultrapasse o horário de trabalho estipulado neste Termo de Referência. 

As horas excedidas por motivos técnicos (previsíveis ou não, e.g. atrasos, finalização, 

entre outros de ordem técnica) ou excepcionais (e.g. trânsito, acidentes, chuvas, entre 

outros) não poderão ser compensadas e serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Apenas nos casos de chamadas emergenciais e em que o serviço justificadamente 

ultrapasse a carga horária normal, serão consideradas horas extras. 
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4.12. É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de transporte para os 

profissionais aos locais de trabalho definidos pela FUMEC, tal transporte refere-se ao 

deslocamento destes profissionais até os locais de trabalho no início da jornada de trabalho e 

o respectivo retorno ao término da jornada de trabalho. 

4.13. Para os profissionais requisitados sob demanda da FUMEC o fornecimento do 

transporte sempre ocorrerá sob responsabilidade da CONTRATADA. 

4.14. A CONTRATADA deverá fornecer 2 (dois) conjuntos de uniformes completos a cada 

empregado da equipe contínua, no início da execução do contrato. 

4.14.1. A partir da data de início da execução dos serviços, os uniformes deverão ser 

substituídos a cada 6 (seis) meses, ou, a qualquer tempo, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas após comunicação escrita da FUMEC, sempre que não atendam às 

condições mínimas de apresentação. 

4.14.2. O conjunto de uniformes deverá ser composto de: camisa gola polo com 

bolso e 2 botões (ou jaleco em brim), com emblema da empresa; calça jeans com 

emblema da empresa; cinto de couro; meia; bota solado de borracha. 

4.15. Os materiais e ferramentas necessárias para a realização das atividades poderão 

permanecer nos locais de execução apenas durante o andamento dos trabalhos e sob 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, não cabendo encargos à FUMEC no caso de 

furtos, roubos, perdas ou avarias nos materiais ou ferramentas da CONTRATADA. 

4.16. Após o término dos serviços, em cada local de execução, deverão ser recolhidos todos 

os materiais e ferramentas da CONTRATADA, devidamente descartados os entulhos e restos 

de obras e o local deverá ser entregue limpo. 

5. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

5.1. O cálculo da mão de obra para os preços de referência está demonstrado no ANEXO 

IE – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. 
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5.2. EQUIPE PARA ATENDIMENTO CONTÍNUO – em razão das demandas de manutenção 

predial existentes nas diversas unidades da FUMEC no Município de Campinas, a 

CONTRATADA deverá dispor de equipe composta minimamente pelos seguintes profissionais: 

PROFISSIONAL CBO QTD CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

Encarregado de construção civil com CNH-B 7102-05 01 44h 
Eletricista 7156-10 01 44h 
Pintor 7166-10 01 44h 
Pedreiro 7152-10 01 44h 
Servente 7170-20 02 44h 

5.3. EQUIPE TÉCNICA PARA SUPORTE - constituída a fim de dar suporte técnico e 

operacional à equipe contínua. Deverá ser formada pelos seguintes profissionais: 

PROFISSIONAL QTD CARGA HORÁRIA 
ESTIMADA MENSAL 

Engenheiro Civil 01 24h 
Serralheiro 01 24h 
Marceneiro 01 24h 
Vidraceiro 01 24h 
Jardineiro 01 24h 

5.4. A equipe para atendimento contínuo deverá dispor de veículo(s) próprio(s) para o 

atendimento e transporte de materiais e ferramentas, fornecido(s) pela CONTRATADA. 

5.4.1. O(s) veículo(s) deverá(ão) ser capaz(es) do transporte de todos os membros 

da equipe, materiais e ferramentas simultaneamente. 

5.4.2. Não serão admitidos atrasos na execução de serviços devido à ineficiência 

no deslocamento da equipe, sujeito às penalidades contratuais. 

5.5. A equipe para atendimento contínuo deverá contar com encarregado de obras (mestre 

de obras) full time exclusivo para atendimento desse contrato, que poderá ser o Preposto da 

Contratada, para fiscalização e supervisão de seus empregados. Em situações em que se façam 

necessárias tomadas de decisão rápidas de ordem técnica, o encarregado deverá ser capaz de 
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solucionar os problemas de maneira eficaz, visando a melhor técnica e otimizando insumos e 

mão de obra. 

5.5.1. A função de encarregado poderá ser exercida por engenheiro civil pleno, 

desde que sejam comprovados os requisitos exigidos no SUBITEM 6.1. Poderá ser o 

mesmo engenheiro da equipe de suporte, porém, somente serão contabilizadas horas 

do engenheiro da equipe de suporte nos casos mencionados no SUBITEM 6.6. 

5.5.2. Não será permitido o acúmulo entre os cargos da equipe de atendimento 

contínuo, devendo manter a quantidade de funcionários exigida em contrato. 

5.6. A CONTRATADA deverá apresentar a composição da equipe para atendimento 

contínuo e comprovar os requisitos e experiência de cada integrante da equipe, tão logo seja 

celebrado o contrato entre FUMEC e CONTRATADA. Não se confunde a comprovação de que 

trata este subitem com a qualificação técnica da licitante, na qual deverá ser comprovada 

durante o processo licitatório. 

6. ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DOS POSTOS DE SERVIÇO 

EQUIPE DE ATENDIMENTO CONTÍNUO 

6.1. Encarregado com CNH 

6.1.1. Requisitos: ensino técnico ou ensino fundamental completo com curso 

técnico profissionalizante da respectiva área de atuação, mínimo 200 horas. Carteira 

de habilitação (CNH) categoria B. 

6.1.2. Experiência: 02 (dois) anos no exercício da função (CBO 7102-05), 

comprovada em carteira de trabalho. 

6.1.2.1. Caso a função seja exercida por engenheiro civil, deverá comprovar 

05 (cinco) anos de formação e 06 (seis) meses como responsável técnico na 

área de manutenção predial ou reforma por meio de CAT ou ART 

acompanhada de Atestado de Capacidade Técnica (emitida por pessoa 

jurídica de direito público ou privado) em nome do técnico indicado, assim 
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como a comprovação de vínculo com a CONTRATADA e o registro vigente 

no CREA. A CONTRATADA deverá contar com responsável pelo traslado e 

transporte da equipe e materiais, não devendo haver acúmulo de função 

dos demais integrantes da equipe de atendimento contínuo. 

6.1.3. Atribuições: 

• Treinar equipes de trabalho na obra ou externo à obra; 

• Distribuir atividades de trabalho; 

• Orientar equipe de trabalho; 

• Monitorar o cumprimento das normas de segurança do trabalho; 

• Programar férias e folgas da equipe; 

• Controlar horas trabalhadas; 

• Monitorar cumprimento das normas administrativas da empresa; 

• Avaliar desempenho profissional; 

• Sugerir admissões, transferências e demissões dos trabalhadores da equipe; 

• Treinar trabalhadores da equipe em métodos construtivos e operação de 

equipamentos; 

• Assessorar as atividades dos trabalhadores nos locais de serviço; 

• Elaborar manuais, relatórios e cronogramas; 

• Preencher e supervisionar ordens de serviço; 

• Emitir pareceres técnicos durante a execução dos serviços; 

• Elaborar requisições e adquirir materiais e ferramentas para a execução dos 

serviços; 

• Programar suprimento de insumos e equipamentos para a realização das 

atividades; 

• Fiscalizar e supervisionar o serviço desde o início até a sua conclusão; 

• Conhecer todas as etapas da construção, os materiais utilizados e as funções 

de cada trabalhador; 

• Controlar equipamentos, contratação de serviços e insumos; 



FUMEC 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
 

 
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP – 13015-291 

Fone: (19) 3519-4300 
CNPJ 57.500.902/0001-04 

9 
 

 

• Controlar o fluxo dos serviços, recebendo e checando materiais e cuidando da 

qualidade da obra; 

• Ler e interpretar as plantas desenhadas por engenheiros e arquitetos; 

• Manter informados superiores e fiscal do contrato do andamento dos serviços; 

• Dirigir veículo, categoria B, para traslado dos funcionários da equipe aos locais 

de realização dos serviços, bem como aquisição e transporte dos insumos, 

ferramentas e equipamentos da equipe. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional, determinadas pelo superior imediato. 

6.2. Eletricista 

6.2.1. Requisito: ensino técnico ou ensino médio completo com curso técnico 

profissionalizante da respectiva área de atuação, mínimo 200 horas e certificação NR-

10. 

6.2.2. Experiência: 01 (um) ano no exercício da função (CBO 7156-10), comprovada 

em carteira de trabalho. 

6.2.3. Atribuições: 

• Executar manutenção elétrica, preventiva e corretiva, a fim de manter 

máquinas, equipamentos, motores, painéis, rede elétrica, aparelhos e 

instalações em perfeitas condições de funcionamento, atendendo aos padrões 

de tempo e qualidade requeridos; 

• Levantar, quantificar e orçar materiais a serem utilizados; 

• Dimensionar local de execução dos serviços; 

• Estabelecer cronograma de serviço; 

• Organizar equipamentos e ferramentas; 

• Instalar, organizar e testar redes de distribuição de baixa tensão; 

• Executar as alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações 

autorizadas; 
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• Interpretar desenhos e diagramas elétricos em projetos e plantas de 

engenharia; 

• Executar medições de grandezas elétricas; 

• Instalar e reparar condutores, acessórios e pequenos equipamentos elétricos, 

tais como ventiladores, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, pontos de 

luz, tomadas, interruptores, exaustores, lustres, bem como fixar dispositivos 

isoladores; 

• Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos 

prediais, tomando as medidas necessárias; 

• Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas 

manuais comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, devolvendo à 

instalação elétrica condições normais de funcionamento; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional, determinadas pelo superior imediato. 

6.3. Pintor 

6.3.1. Requisitos: ensino técnico ou ensino fundamental completo com curso 

técnico profissionalizante da respectiva área de atuação. 

6.3.2. Experiência: 01 (um) ano no exercício da função (CBO 7166-10), comprovada 

em carteira de trabalho. 

6.3.3. Atribuições: 

• Tirar medidas e esboçar desenhos do local de execução dos serviços; 

• Calcular as áreas a serem trabalhadas; 

• Definir e calcular os materiais, levantar os custos e estabelecer o cronograma 

dos serviços; 

• Montar equipamentos (andaimes, escadas, cavaletes, etc); 

• Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas 

quantidades adequadas; 
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• Efetuar pintura à mão, pistola ou com outras técnicas em diferentes superfícies 

e materiais; 

• Levantar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando 

os itens faltantes, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; 

• Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 

apropriados, quando da execução dos serviços; 

• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

• Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de 

trabalho; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional, determinadas pelo superior imediato. 

6.4. Pedreiro 

6.4.1. Requisitos: ensino fundamental completo com curso técnico 

profissionalizante da respectiva área de atuação. 

6.4.2. Experiência: 01 (um) ano no exercício da função (CBO 7152-10), comprovada 

em carteira de trabalho. 

6.4.3. Atribuições: 

• Analisar e orientar a escolha, a composição e a quantidade adequada de 

cimento, areia e água para obter a argamassa a ser empregada no assento de 

alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins, adotando a melhor forma de 

execução do trabalho; 

• Analisar e desenvolver medidas de área, volume, prumo, nível, esquadro e 

alinhamento; 

• Interpretar ordens de serviço; 

• Especificar, calcular e orçar o serviço a ser executado; 

• Ter noções sobre o uso correto de equipamento de segurança; 
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• Organizar e preparar o local de trabalho; 

• Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, 

passeios nas ruas, meios fios, alicerces, abóbadas, chaminés, assentar tijolos de 

material refratário, para construir e fazer reparos; 

• Armar e desmontar andaimes para execução de serviços desejados; 

• Operar betoneiras e equipamentos relacionados à construção civil; 

• Revestir paredes, contrapisos, muros e fachadas de edifícios com argamassa de 

cimento, gesso ou material similar, atentando para o prumo e o nivelamento 

dos mesmos; 

• Fazer as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de 

águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras; 

• Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 

semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, 

manilhas e outros; 

• Realizar pequenos serviços de esquadria, vidraçaria, solda, marcenaria, 

carpintaria, etc; 

• Colaborar com a limpeza e organização do local que está trabalhando; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional, determinadas pelo superior imediato. 

6.5. Servente 

6.5.1. Requisito: ensino fundamental completo com curso técnico 

profissionalizante da respectiva área de atuação. 

6.5.2. Experiência: 06 (seis) meses de experiência em obras, comprovada em 

carteira de trabalho. 

6.5.3. Atribuições: 

• Auxiliar o Encarregado, o Eletricista, o Pintor e o Pedreiro na realização de suas 

atividades; 
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• Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação 

e reforma de construção civil, seja de alvenaria, elétrica ou hidráulica; 

• Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias 

mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando 

a utilização ou remoção daqueles materiais; 

• Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, 

rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de 

canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras 

similares; 

• Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, 

limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções; 

• Realizar a limpeza do local onde foram realizados os serviços objeto do 

contrato; 

• Realizar a remoção dos entulhos do local onde foram realizados os serviços 

objeto do contrato; 

• Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico; 

• Carregar móveis e equipamentos para local indicado pela FUMEC; 

• Realizar serviços simples de jardinagens, tais como corte de grama, irrigação, 

limpeza de terreno, etc. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional, determinadas pelo superior imediato. 

EQUIPE DE SUPORTE 

6.6. Engenheiro Civil (mão de obra consultiva) 

6.6.1. Requisito:  

• Registro ou inscrição da pessoa física no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, dentro da validade. 

• Pertencer ao quadro de pessoal da empresa, em qualquer uma das situações 

seguintes: ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada 
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da cópia do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de 

empregados; ou ser sócio, administrador ou proprietário, comprovação através 

da juntada de cópia do contrato social; ou ser profissional autônomo 

contratado, comprovação pela juntada de cópia do contrato respectivo. 

6.6.2. Atribuições: 

• O profissional será acionado apenas em situações em que seja necessária 

responsabilidade técnica sobre o serviço (com emissão de ART), como projetos, 

demolições e construções. 

• Em caso de necessidade de esclarecimentos de ordem técnica acerca de um 

serviço em que o encarregado não seja capaz de solucionar, caberá ao fiscal de 

contrato julgar a necessidade de consultoria por parte do engenheiro civil da 

empresa. 

6.7. Serralheiro 

6.7.1. Atribuições: 

• O profissional será acionado apenas em situações em que sejam necessários 

experiência e conhecimento técnico específico de sua área. Pequenos serviços 

que não exijam tal especialização deverão ser realizados pela equipe de 

atendimento contínuo; 

• Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não 

ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares; 

• Confeccionar reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal 

como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; 

• Executar ajustes, instalação de peças e fazendo medições, auxiliando no 

recorte e modelação de chapas e barras; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional, determinadas pelo superior imediato. 
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6.8. Marceneiro 

6.8.1. Atribuições: 

• O profissional será acionado apenas em situações em que sejam necessários 

experiência e conhecimento técnico específico de sua área. Pequenos serviços 

que não exijam tal especialização deverão ser realizados pela equipe de 

atendimento contínuo; 

• Trabalhar com madeira, construindo e reparando móveis, peças decorativas, 

utilitárias e outras peças de madeira; 

• Utiliza instrumentos e ferramentas manuais de corte, perfuração, aferição, 

medição, entalho, raspagem, ajuste e fixação, que devem ser cuidadosamente 

manuseadas para evitar acidentes; 

• Cortar e lixar a madeira, perfurar, entalhar, fixar, realizar a reparação, dar 

forma à madeira de acordo com as necessidades do projeto, utilizar os 

instrumentos de trabalho, sempre respeitando as normas de proteção para 

evitar acidentes; 

• Dar acabamento, verificar se o projeto final satisfaz as expectativas e se 

necessário ao final fazer adaptações; 

• Conhecer profundamente detalhes sobre os tipos de madeiras e suas 

características principais; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional, determinadas pelo superior imediato. 

6.9. Vidraceiro 

6.9.1. Atribuições: 

• O profissional será acionado apenas em situações em que sejam necessários 

experiência e conhecimento técnico específico de sua área. Pequenos serviços 

que não exijam tal especialização deverão ser realizados pela equipe de 

atendimento contínuo; 

• Preparar máquinas, equipamentos e instrumentos para corte de vidros; 
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• Cortar, montar e instalar vidros, vitrais e espelhos; 

• Confeccionar, furar, lapidar e pintar, vidros, vitrais e espelhos; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional, determinadas pelo superior imediato. 

6.10. Jardineiro 

6.10.1. Atribuições: 

• O profissional será acionado apenas em situações em que sejam necessários 

experiência e conhecimento técnico específico de sua área. Pequenos serviços 

que não exijam tal especialização deverão ser realizados pela equipe de 

atendimento contínuo;  

• Reparar o solo, adubar a terra, regar as plantas, e podar as áreas ajardinadas 

em épocas determinadas; 

• Fazer a manutenção da grama, cortar e regar, cultivar canteiros, plantar 

sementes, conservar áreas ajardinadas, adubar e arar adequadamente as 

áreas; 

• Remover folhagens secas mantendo a limpeza, manter a estética, colocando 

grades ou outros anteparos conforme orientação; 

• Operar máquinas especificas da função de jardinagem; 

• Atuar com algumas aplicações de inseticidas e adubação de plantas; 

• Operar máquinas roçadeiras, podadores de cerca viva, cuidar do paisagismo; 

• Sempre manter organizado as ferramentas de trabalho, realizar cortes de 

grama, preparando terreno, plantando sementes ou mudas de flores e árvores; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional, determinadas pelo superior imediato. 

6.11. Além da formação ou experiência, é necessário que todos os profissionais tenham 

discrição, iniciativa, polidez no trato com o público e com os colegas de trabalho. 
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6.12. A CONTRATADA deverá apresentar a composição da equipe para atendimento 

contínuo e comprovar os requisitos e experiência de cada integrante da equipe, tão logo seja 

celebrado o contrato entre FUMEC e CONTRATADA. Não se confunde a comprovação de que 

trata este subitem com a qualificação técnica da licitante, na qual deverá ser comprovada 

durante o processo licitatório. 

7. PREPOSTO DA CONTRATADA 

7.1. O licitante vencedor deverá manter preposto aceito pela FUMEC durante o período de 

vigência do contrato, para representá-lo técnica e administrativamente, sempre que for 

necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome 

completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua 

qualificação técnica profissional. 

7.2. O Preposto da Contratada, doravante denominado simplesmente PREPOSTO, deverá 

estar apto a fornecer soluções técnicas às chamadas e esclarecer as questões relacionadas aos 

serviços prestados e suas respectivas medições. 

7.3. A empresa orientará o seu PREPOSTO quanto à necessidade de acatar as orientações 

da FUMEC, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina 

do Trabalho. 

7.4. O PREPOSTO deverá manter contato com o FISCAL DE CONTRATO, designado pela 

FUMEC, com o objetivo de sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de 

pessoal, de fornecimento de material, quanto da manutenção dos equipamentos, objetos 

desse contrato. 

7.5. O PREPOSTO, sempre que solicitado pela FUMEC, deverá realizar visita ao local de 

execução dos serviços, a fim de levantar previsão estimativa de quantidade de material, prazo 

de execução e cronograma do serviço. Todas essas informações deverão ser passadas ao 

FISCAL DE CONTRATO através do preenchimento das Ordens de Serviço, emitidas pela FUMEC. 
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8. FLUXO DE MANUTENÇÃO 

8.1. A programação dos serviços (semanal ou diária) será previamente apresentada pelo 

FISCAL DE CONTRATO ao PREPOSTO, salvo em caso de chamadas emergenciais, e a 

CONTRATADA será responsável pelo gerenciamento da equipe, dos materiais e equipamentos 

para a execução dos serviços de modo rápido e eficiente. 

8.2. As atividades de manutenção a serem desenvolvidas pela CONTRATADA deverão 

obedecer a um fluxo de ações coordenadas e integradas, visando um efetivo controle do 

processo. Este fluxo é composto pelas seguintes etapas básicas: 

8.2.1. Abertura da OS (Ordem de Serviço): os chamados ocorrerão via OS, que 

serão abertas através de solicitação ao Preposto da CONTRATADA via e-mail, telefone 

ou outros meios pelo FISCAL DO CONTRATO. 

8.2.2. Preenchimento da OS: durante e/ou após a execução dos serviços, o 

PREPOSTO deverá preencher todos os dados referentes ao trabalho, como tempo de 

execução, materiais gastos, detalhes do problema e da solução. 

8.2.3. Fechamento da OS: após o correto preenchimento, o PREPOSTO avaliará o 

serviço executado pela equipe e finalizará a OS. A FUMEC será responsável por 

averiguar a qualidade dos serviços e auditará os fechamentos das OS’s. A 

CONTRATADA se responsabilizará pela coleta de assinaturas do FISCAL DO CONTRATO 

(quanto à qualidade, à técnica e conferência de quantitativo de material) e pelo 

usuário da unidade (quanto ao bom funcionamento do elemento construtivo). 

8.3. Caso a OS finalizada não seja aceita pela FUMEC (Usuário e/ou Fiscal do Contrato), 

devido a imperfeições ou a conclusão parcial do serviço ou irregularidades no preenchimento 

da OS, esta será devolvida para as necessárias correções. 

8.4. Somente serão considerados nos relatórios mensais (além da mão de obra da equipe 

para atendimento contínuo), os materiais e mão de obra da equipe de suporte constantes em 

OS’s FINALIZADAS dentro do período referente ao respectivo relatório. 
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8.5. A FUMEC poderá solicitar da CONTRATADA, levantamento estimativo prévio do 

quantitativo de material e prazo de execução do serviço a ser solicitado, que só poderá ser 

iniciado após aprovação da FUMEC. 

8.6. A FUMEC também poderá realizar, às suas expensas, o levantamento estimativo de 

que trata o item anterior. A CONTRATADA, ciente e de acordo com a estimativa, deverá 

cumprir o prazo e o quantitativo de material e mão de obra previstos, salvo em caso de 

surgimento de fato superveniente ou alteração do escopo do serviço por parte da FUMEC. 

Tais ocorrências deverão estar devidamente justificadas no preenchimento da OS. 

8.7. No caso de chamadas emergenciais, nas quais podem acarretar acidentes ou danos ao 

patrimônio (público ou privado), a ser julgado pela CONTRATANTE, a equipe deverá se 

apresentar ao local no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

9. VISITA TÉCNICA (NÃO OBRIGATÓRIA) 

9.1. A Licitante poderá realizar visita a um ou mais locais de execução dos serviços objeto 

desta Licitação, onde receberá o Atestado de Visita Técnica/Declaração de Responsabilidade 

(ANEXO II), emitido pela FUMEC, comprovando que o representante da licitante visitou o(s) 

local(ais) escopo desta licitação. 

9.2. A licitante poderá declinar da visita, devendo, neste caso, apresentar declaração 

(ANEXO II) assumindo incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em 

conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação. 

9.3. Poderão ser realizadas quantas visitas técnicas forem necessárias. Nessa visita os 

responsáveis designados pela empresa deverão observar as condições do local onde serão 

executados os serviços, conhecer os acessos e identificar as restrições e dificuldades do local, 

de modo a obter, para sua utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda informação 

para elaboração de sua proposta. 

9.4. A visita deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 

através do telefone (19) 3519-4300 ou (19) 3519-4338. Será realizada em conjunto com um 
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servidor habilitado pela FUMEC, no local onde serão executados os serviços, no horário de 

9:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas. 

9.5. Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria. 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Qualificação técnico-operacional 

10.1. Certidão de Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em vigência. 

10.2. No mínimo, 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove já ter a licitante realizado serviços de manutenção predial ou reforma. 

Deverá constar explicitamente a prestação de serviços de manutenção predial ou reforma 

pelo período de, no mínimo, 06 (seis) meses, ininterruptos ou não. 

10.2.1. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, 

sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 

10.3. Apresentação do Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de Responsabilidade 

(ANEXO II) devidamente preenchido e assinado. 

Qualificação técnico-profissional 

10.4. Certidão de Registro Profissional do Engenheiro Civil/Arquiteto, responsável técnico 

da licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, em vigência. 

10.5. O responsável técnico da licitante, mencionado no subitem 10.4, deverá pertencer ao 

quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes: 

10.5.1. Ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada da cópia 

do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de empregados; 
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10.5.2. Ser sócio, administrador ou proprietário, comprovação através da juntada 

de cópia do contrato social; 

10.5.3. Ser profissional autônomo contratado, comprovação pela juntada de cópia 

do contrato respectivo. 

10.6. Admitir-se-á a substituição do responsável técnico por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE. 

11. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PREÇO DE REFERÊNCIA 

11.1. O preço de referência para disputa é de R$ 483.957,35 (quatrocentos e oitenta e três 

mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), referentes apenas à mão 

de obra (equipe contínua e suporte, o qual constitui preço fixo da contratação – PREÇO 

GLOBAL DE MÃO DE OBRA). 

11.2. O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 717.319,00 (setecentos e 

dezessete mil, trezentos e dezenove reais). 

11.2.1. Este valor estimado é a somatória da Mão de Obra das Equipes de 

Atendimento Contínuo e de Suporte – Anexo IE (R$ 483.957,35, preço fixo de 

contratação a ser disputado na fase de lances) e da Estimativa de Materiais para 

Manutenção Predial – Anexo IF (R$ 233.361,65, preço variável conforme demanda, 

calculado por estimativa). 

12. JULGAMENTO DA PROPOSTA 

12.1. Será considerado vencedor o proponente que apresentar MENOR PREÇO GLOBAL DE 

MÃO DE OBRA, e satisfeitos todos os termos estabelecidos neste Termo de Referência, no 

Edital e seus Anexos. 

12.1.1. O PREÇO GLOBAL DE MÃO DE OBRA compreende a somatória dos PREÇOS 

ANUAIS de mão de obra das equipes de atendimento contínuo e de suporte 

apresentados pelo proponente (preço fixo da contratação). 
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12.2. O julgamento pelo menor preço global de mão de obra se justifica pela 

imprescindibilidade técnica da integração entre os profissionais da equipe, inclusive os da 

equipe de suporte, sendo impraticável a realização e a responsabilidade de alguns serviços 

por mais de uma empresa. 

13. PRAZOS DO CONTRATO 

13.1. Após assinatura do contrato, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis para apresentação da composição dos funcionários que integrarão a equipe para 

atendimento contínuo e comprovação de seus respectivos requisitos e experiência exigidos 

neste Termo de Referência. 

13.1.1. Somente após o cumprimento das exigências do subitem acima, será 

emitida a Ordem de Início dos Serviços pela FUMEC. 

13.2. O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados do recebimento, 

pela empresa contratada, da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser prorrogado em 

conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

13.3. A CONTRATADA, após ser notificada pela FUMEC da emissão da Ordem de Início dos 

Serviços, deverá retirá-la no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de, não o fazendo, 

incorrer nas sanções previstas no Edital e seus anexos. 

14. SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Somente será permitida subcontratação de outra empresa/profissional autônomo 

para a execução de serviços referentes à Equipe de Suporte (vidraceiro, serralheiro, 

marceneiro e jardineiro), a qual deverá ser previamente aprovada pela fiscalização, sem que 

haja qualquer aceitação de transferência de responsabilidade. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Apresentar, tão logo seja celebrado o contrato entre a FUMEC e a CONTRATADA, 

composição da equipe para atendimento contínuo e respectivas comprovações conforme 

ITEM 06 deste Termo de Referência. 
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15.2. Disponibilizar número de telefone móvel que possibilite contato imediato entre a 

FUMEC e o PREPOSTO, de forma permanente, no período abrangido pela jornada de trabalho 

da equipe de atendimento contínuo. 

15.3. Atender as situações de emergência, no prazo de até duas horas, contadas do 

momento do chamado. As situações de emergência são aquelas que possam ocasionar 

prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e outros bens, e 

que possa ser solucionada por profissionais com a qualificação equivalente a dos integrantes 

das Equipes para atendimento contínuo e de suporte técnico. 

15.4. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva através de profissionais 

integrantes da Equipe de atendimento contínuo ou da Equipe de suporte técnico, os quais 

deverão possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver sendo realizado. 

15.5. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva sob a responsabilidade 

técnica dos profissionais de nível superior indicados pela CONTRATADA na fase de habilitação 

da licitação. Os responsáveis técnicos somente poderão ser substituídos por profissionais com 

experiência equivalente ou superior à exigida por ocasião da licitação e mediante prévia 

aprovação da CONTRATANTE. 

15.6. Programar as manutenções preventivas e corretivas das unidades de acordo com as 

ordens de serviço encaminhadas e o cronograma de manutenções em comum acordo com a 

CONTRATANTE. 

15.7. Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, de água e outros que 

possam comprometer o normal funcionamento da unidade nos dias ou horários em que não 

houver expediente na unidade, conforme solicitação da CONTRATANTE. 

15.8. Acompanhar, nos dias de expediente normal da Unidade, o consumo de água e energia 

elétrica do prédio onde estiver localizada a Equipe de atendimento contínuo. 

15.9. Elaborar as medições mensais que deverão conter: 

15.9.1. Cópia das OS´s finalizadas no período referente à medição; 
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15.9.2. Resumo da mão de obra da equipe para atendimento contínuo; 

15.9.3. Resumo da mão de obra da equipe de suporte aplicada no período com o 

quantitativo contido nas OS’s; 

15.9.4. Resumo dos materiais utilizados no período com o quantitativo contido nas 

OS’s, separados por OS; 

15.9.5. Comprovantes de pagamento de obrigações e benefícios previstos aos 

funcionários conforme item 15.38 deste Termo. 

15.10. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, emitidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, 

implementar e assegurar o cumprimento da Norma Regulamentadora n.º 9, NR – 9, Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de 

junho de 1978, e alterações posteriores, que regulamenta o art. 163 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, e garantir, custear e indicar médico do trabalho, de acordo com a Norma 

Regulamentadora n.º 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO. 

15.11. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, conforme 

constatada a sua necessidade no PPRA. Difundir normas e procedimentos de segurança 

relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu 

quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas 

normas legais. 

15.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 

constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para 

execução ou de providências por parte da Contratante, especialmente se representar risco 

para o patrimônio público. 

15.13. Prestar os serviços contratados, mesmo quando em estado de greve da categoria, 

através de esquema de emergência, de modo a não comprometer o funcionamento da 

Unidade. 
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15.14. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los 

de acordo com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento 

convocatório e seus anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e 

sistemas e dos materiais utilizados, legislações e normas pertinentes. 

15.15. Executar os serviços com zelo, efetividade e de acordo com os padrões de qualidade 

exigidos pelo CONTRATANTE, utilizando-se materiais novos e de primeira linha com qualidade 

igual ou superior aos existentes nas instalações, reservando-se à CONTRATANTE o direito de 

recusar qualquer material ou produto que apresentarem indícios de serem recondicionados 

ou reaproveitados. 

15.16. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo 

transporte, ferramental, equipamentos de segurança, etc. 

15.17. Manter a composição da Equipe de atendimento contínuo e da Equipe de suporte 

técnico. 

15.18. Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo 

responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos 

os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos 

pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA, bem como por quaisquer 

acidentes ou mal súbito que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a 

expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da 

CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por 

seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do CONTRATO. 

15.19. Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas. A CONTRATADA não poderá 

repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção 

individual a seus empregados. 

15.20. Disponibilizar o ferramental e instrumentos necessários à execução dos serviços, 

sendo a guarda destes de sua exclusiva responsabilidade. 
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15.21. Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos 

disponibilizados, efetuando manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que 

sofrerem danos. 

15.22. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total, os 

defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais 

empregados.  

15.23. Encaminhar à Contratante, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de 

empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como, daqueles que irão 

substituí-los. 

15.24. Designar preposto, aceito pela FUMEC, para representá-la na execução do contrato, 

no local de prestação dos serviços, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações 

da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 

da Lei n.º 8.666/93. 

15.25. Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à CONTRATANTE 

e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. 

15.26. Repor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a devida comprovação de 

responsabilidade, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido 

danificado ou extraviado por seus empregados. 

15.27. Fornecer à CONTRATANTE, antes do início da prestação dos serviços e sempre que 

houver alteração dos dados, a relação dos empregados integrantes da Equipe de atendimento 

contínuo, acompanhada de comprovação da capacidade profissional e cópia do documento 

de identidade. 

15.28. Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade dos seus 

empregados. 
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15.29. Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações 

da CONTRATADA, portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da CONTRATANTE 

e liberação no posto de vigilância da CONTRATANTE. 

15.30. Apresentar à CONTRATANTE, em até dez dias úteis após a data de início dos serviços, 

o recolhimento junto ao CREA-SP, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa 

aos serviços que assim o demandarem, conforme ordem de serviço, inclusive quanto aos 

serviços que tenham sido subcontratados. 

15.31. Apresentar, para aprovação prévia da CONTRATANTE, comprovação de que os 

componentes integrantes da Equipe de Atendimento Continuo possuem os requisitos 

mínimos constantes neste Termo de Referência. 

15.32. Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela 

Contratante e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer 

profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios 

à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público. 

15.33. Comprovar, quando exigido pela CONTRATANTE, o fornecimento, ao pessoal envolvido 

no contrato, dos benefícios previstos na Planilha de Custos e Formação de Preços. 

15.34. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva sob a responsabilidade 

técnica do profissional indicado na fase de licitação como integrante do seu quadro 

permanente e detentor do acervo técnico exigido. 

15.35. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como 

responsáveis técnicos da execução, de acordo com as suas atribuições profissionais. 

15.36. Caso a CONTRATADA necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá 

apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da CONTRATANTE, que 

será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da 

situação que se apresentar, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
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15.37. Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, 

detritos e entulhos resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental 

pertinente. 

15.38. Apresentar, quando exigido pela CONTRATANTE, os seguintes documentos, sem 

prejuízo de outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa 

ou o próprio contrato de trabalho exigirem o cumprimento: 

15.38.1. Cópia do contrato de trabalho, do regulamento interno da empresa, se 

houver, e do acordo ou da convenção coletiva de trabalho, ou ainda, do acórdão 

normativo proferido pela justiça do trabalho, se for o caso, relativos à categoria 

profissional a qual pertence o trabalhador, para que se possa verificar o cumprimento 

das respectivas cláusulas. 

15.38.2. Registro de emprego e cópia das páginas da carteira de trabalho e 

Previdência Social, atestando a contratação. 

15.38.3. Folha de pagamento de salários. Deverá estar compatível com os valores 

apresentados na proposta comercial. 

15.38.4. Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais 

(compatíveis com os valores apresentados na proposta comercial) e adicionais, férias, 

abono pecuniário e 13º Salários (1ª e 2ª parcelas), quando da época própria, além de 

salário-família, caso devido, assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464 da 

CLT, acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do trabalhador. 

15.38.5. Comprovante do recolhimento dos encargos previdenciários relativos aos 

empregados alocados ao CONTRATO (ou comprovante de recolhimento da CPRB, 

quando da desoneração), incluindo recolhimento de contribuição à “terceiros” (SAT, 

SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE), quando compulsório. 

15.38.6. Comprovante que ateste o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço em conta vinculada aberta para esse fim. 
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15.38.7. Comprovantes de recolhimento de contribuição sindical e outras devidas 

aos sindicatos da região metropolitana de Campinas, se for o caso, na época própria 

(SECONCI-SP, mensalmente). 

15.38.8. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos 

exames médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de 

mudança de função). 

15.38.9. Recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo). 

15.38.10. Comprovante de entrega da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e 

de que o trabalhador dela fez parte, quando for o caso. 

15.38.11. Comprovantes de opção e fornecimento de vale transporte, quando for o 

caso. 

15.38.12. Comprovantes de opção e fornecimento de vale refeição ou cesta básica, 

quando for o caso. 

15.38.13. Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção 

individual (EPI) ou coletiva, se o serviço assim o exigir. 

15.38.14. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado, 

quando o trabalhador tiver mais de um ano prestando serviços na empresa. 

15.38.15. Documento que comprove a concessão de aviso prévio, trabalhado ou 

indenizado, seja por parte da empresa, seja por parte do trabalhador. 

15.38.16. Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento de 

Seguro Desemprego, nas hipóteses em que o trabalhador possa requerer o respectivo 

benefício (dispensa sem justa causa, por exemplo). 

15.38.17. Cópia de Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social 

(GRFC), em que conste o recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi 
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dispensado sem justa causa ou em caso de extinção de contrato por prazo 

determinado. 

15.38.18. Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização 

do exame médico demissional. 

15.39. Os materiais fornecidos poderão ser requisitados pela fiscalização do contrato quando 

necessário, sendo que devem ser entregues na Unidade em até 72 (setenta e duas) horas 

contadas da solicitação. A cada mês, a FUMEC só pagará, no que se refere à parcela do valor 

composta por esses materiais, por aqueles efetivamente fornecidos durante o mês. 

16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

16.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, nos termos do art. 67 da Lei n° 

8666/93. 

16.3. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

16.4. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados. 

16.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato. 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. A Empresa contratada deverá emitir, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

da realização dos serviços, o correspondente relatório para aprovação pela Fiscalização da 

FUMEC. 

17.2. O relatório deverá conter: 

17.2.1. O valor mensal referente à Equipe de Atendimento Contínuo. 
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17.2.2. As horas demandadas da Equipe de Suporte constantes em Ordens de 

Serviço finalizadas no período do respectivo relatório. 

17.2.3. A listagem dos materiais utilizados constantes em Ordens de Serviço 

finalizadas no período do respectivo relatório separadas por OS, contendo a descrição 

do material, quantidade, preço unitário, preço total, código e referência em planilhas 

aprovadas pela FUMEC. 

17.2.4. Documentos comprobatórios de pagamento de obrigações e benefícios de 

cada funcionário da equipe para atendimento contínuo. 

17.3. A FUMEC terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência do relatório. 

Decorrido este prazo, não havendo manifestação da CONTRATANTE, considerar-se-á como 

aprovado o relatório. 

17.3.1. O relatório não aprovado será devolvido à CONTRATADA para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de 

aprovação a partir de sua reapresentação. 

17.3.2. A devolução do relatório não aprovado em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

17.4. Aprovado o relatório, a CONTRATADA deverá emitir fatura correspondente à FUMEC 

com os valores mensais devidos, a qual irá aprová-la ou rejeitá-la. 

17.4.1. A fatura não aprovada pela FUMEC será devolvida à CONTRATADA para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição. 

17.4.2. A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

17.5. A FUMEC efetuará o pagamento das faturas no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a 

contar da data de sua aprovação. 



FUMEC 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
 

 
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP – 13015-291 

Fone: (19) 3519-4300 
CNPJ 57.500.902/0001-04 

32 
 

 

17.6. Na prestação de serviços com fornecimento de materiais, peças, componentes ou 

acessórios, a contratada deverá apresentar cópia das notas fiscais de fornecimento/aquisição 

de material para ressarcimento. 

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

18.1. Dúvidas de ordem técnica devem ser encaminhadas ao Sr. Bruno Aramaki, através do 

telefone (19) 3519-4338 ou pelo e-mail bruno.aramaki@campinas.sp.gov.br. 

Campinas, 06 de Junho de 2019 
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ANEXO IA - LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. SEDE 
 

 LOCAL ENDEREÇO 
01 Sede FUMEC Rua Antônio Cezarino 985 - Centro 
02 Ceprocamp Pref. Antônio da 

Costa Santos 
Av. 20 de Novembro, 145 - Centro 

03 Almoxarifado Rua Silvio Rizzardo, 1421 – Jd. Paulicéia 
 
2. REGIONAIS E UNIDADES 
 

 LOCAL ENDEREÇO 
04 Regional Norte Rua Celso Egídio Souza Santos, 688 - Jardim 

Chapadão 
05 Associação de Moradores Vila 

San Martin 
Rua O, 86 - Vila San Martin 

06 CAM - Centro de Apoio 
Manancial 

Rua Maria Luiza P. de Camargo, 436 - Jd. 
Campineiro 

07 Centro Comunitário Jardim 
Rosália I 

Rua Luan Carlos D. Glória, 105 - Jardim Rosália 

08 Centro Comunitário Papa João 
XXIII 

Rua Papa João XXIII, s/n - Jardim Eulina 

09 Centro de Convivência e Cultura 
Armando Veloso 

Rua Luís Antônio de A. Leite, 501 - Vila Proost de 
Souza 

10 Centro de Convivência Igreja 
Batista Via Norte 

Rua Umberto Aveniente, 200 - Parque Via Norte 

11 Centro de Convivência Vila 
Reggio 

Rua Mauro Roberto dos Santos, 111 - Vila Padre 
Anchieta 

12 Centro Social Padre Anchieta Av. Papa João Paulo II, s/n - Vila Padre Anchieta 
13 CESCON - Centro Estudantil Social 

de Convivência 
Rua Francisco Andreo Aledo 161 - Barão Geraldo 

14 EE Prof. Messias Gonçalves 
Teixeira 

Rua Adão Gonçalves, s/n - Nova Aparecida 

15 EE Vila Olímpia Rua do Atletismo, 271 - Residencial Vila Olimpia 
16 EMEF Edson Luiz Lima Souto Rua Paulo E. Souza Marques, s/n - Vila San Martin 
17 EMEF Prof.ª Dulce Bento 

Nascimento 
Rua Aldo Grigol, 356 - Guará 

18 EMEI Prof. Jorge Leme Rua Papa Nicolau, 199 - Vila Padre Anchieta 
19 Nave Mãe Vila Esperança Rua André Grabois, s/n - Vila Esperanca 
20 Paróquia Sagrado Coração de 

Jesus 
Rua Dr. Otávio Mendes, 156 - Botafogo 

21 Paróquia Santos Apóstolos Rua das Nogueiras, R. do Sebanos, s/n - Vila Boa 
Vista 
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22 Salão da Paróquia Santa Bárbara Rua Sebastião Rodrigues, s/n - Parque Santa 
Barbara 

23 UEF EMEF Dr. João Alves dos 
Santos 

Rua Manoel Thomaz, 635 - Vila Boa Vista 

24 UEF EMEF Padre José Narciso 
Vieira Ehrenberg 

Rua Roberto Bueno Teixeira, s/n - Jd. São Marcos 

25 Regional Sul Rua Joaquim Motta, 51 - Vila Industrial 
26 CEMEP CASI Rua Ademir Cubero Ruano, s/n - Jd. Campo Belo 
27 Centro de Convivência Cidade 

dos Meninos 
Av. Orosimbo Maia, 625 - Cambuí 

28 Centro de Convivência Portal das 
Artes 

Rua Serra D'água, 166 - Jardim São Fernando 

29 Comunidade Terapêutica Nossa 
Senhora da Restauração 

Rua Marginal Capivari, Lote 44 - Nucleo Agrario 
Capivari 

30 EE Benedicta de Salles Pimentel 
Wutke 

Rua Galdêncio Viana dos Passos, 149 - Jd. Nova 
América 

31 EE Prof. Francisco Ribeiro 
Sampaio 

Rua Fernando Vaqueiro Ferreira, 415 - Jd. N. S. de 
Lourdes 

32 EMEF Benevenuto de Figueiredo 
Torres 

Av. José Carlos do Amaral Galvão, 270 - Jd. São 
José 

33 EMEF General Humberto de 
Souza Mello 

Rua Altíno Arantes, 210 - Jardim Bandeiras I 

34 EMEF Odila Maia Rocha Brito Rua Juvenal de Oliveira (Antiga 16) - Jardim São 
Domingos 

35 EMEF Oziel Alves Pereira Rua Fauze Selhe, s/n - Parque Oziel 
36 EMEF Pierre Bonhomme Rua São Carlos, 63 - Vila Industrial 
37 Igreja Imaculada Rua Elías Lôbo Neto, 666 - São Bernardo 
38 Igreja Nossa Senhora da Paz Rua Pedro Paulino, 171 - Jardim das Bandeiras 
39 Instituto Paulo Freire de Ação 

Social 
Rua Nivaldo Pereira, 345 - Jardim Monte Cristo 

40 Instituto Trianon Av. João Jorge, 184 - Vl Industrial 
41 Nave Mãe Anísio Spínola Teixeira Rua Carlos Gardel, 85 - Jardim Fernanda 
42 Nave Mãe Governador Leonel 

Brizola 
Rua Durvalina de Moura Ferrao, s/n - Jardim 
Marisa 

43 Obra Social São João Dom Bosco Rua José Paulino, 479 - Centro 
44 Salão Paroquial da Igreja Santo 

Antônio 
Av. da Saudade, 854 - Ponte Preta 

45 UEF Casa Escola Rosa dos Ventos Rua da Abolição, 2965 - Vila Joaquim Inácio 
46 UEF EMEF Prof.ª Anália Ferraz da 

Costa Couto 
Rua Itagiba (esquina c/ Rua Ajuricaba), s/n - Jd. 
Amazonas 

47 Regional Leste Rua Guerino Bristotti, 272 - Jardim Miriam 
48 Centro de Convivência Casa dos 

Sonhos 
Rua Artur Teixeira de Camargo, 282 - Jardim das 
Paineiras 

49 Centro de Convivência Espaço 
das Vilas 

Rua dos Potiguaras, s/n - Vila Miguel Vicente Cury 



FUMEC 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
 

 
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP – 13015-291 

Fone: (19) 3519-4300 
CNPJ 57.500.902/0001-04 

3 
 

 

50 Comunidade Religiosa Santa Rita 
de Cássia 

Rua Alamenda dos Flamboyants, s/n - Jardim das 
Paineiras 

51 EMEF Floriano Peixoto Rua Praia do Perequê, 100 - Vila o Maia 
52 Fazenda Senhor Jesus Rodovia SP 340, s/n - Tanquinho 
53 Igreja Santa Terezinha Rua Nova York, 101 - Parque São Quirino 
54 Instituto Padre Haroldo Rua João Quirino do Nascimento, 1601 - Jd. Boa 

Esperança 
55 Paróquia Imaculado Coração de 

Maria 
Rua Palestina, 221 - Jardim Flamboyant 

56 Paróquia Sagrada Família Rua Jacarandá Violeta, 407 - Jardim Nilópolis 
57 UEF CPAT - Centro de Apoio ao 

Trabalhador 
Av. Dr. Campos Sales, 427 - Centro 

58 Núcleo Vila Nogueira Rua Emílio Lang Júnior, 414 - Vila Nogueira 
59 Regional Noroeste Rua Doutor Sylvio Carvalhães, 1024 - Jardim 

Campos Elíseos 
60 Centro Comunitário Jardim 

Florence II 
Av. Nelson Ferreira de Souza, s/n - Jardim 
Florence II 

61 Centro de Convivência Casa dos 
Anjos 

Rua Ondina Moreno de Lima, 546 - Jardim Liliza 

62 Centro de Convivência Toninha Rua Inhambu, 645 - Vila Padre Manoel da 
Nobrega 

63 Comunidade Nossa Senhora de 
Fátima 

Rua Moacir Lipp, 588 - Jardim Lisa 

64 EE Jardim Rossin Rua Benedita Iny de Ávila, 918 - Cidade Satélite 
Íris 

65 EE Padre Antônio Mobile Rua Geraldo José de Almeira, s/n - Jardim 
Campina Grande 

66 EE Prof.ª Hercy Moraes Av. Paulo Provenza Sobrinho, 1450 - Vila Perseu L. 
de Barros 

67 EE Prof.ª Rosina Frazato dos 
Santos 

Rua Rev. José Coelho Ferraz, s/n - Cidade Satélite 
Íris 

68 EMEF Padre Francisco Silva Rua Fornovo, 440 - Vila Castelo Branco 
69 EMEF Padre Leão Vallerié Rua Benedito Cândido Ramos, 10 - Parque 

Valença I 
70 EMEF Prof.ª Clotilde Barraquet 

Von Zuben 
Av. Nelson Ferreira de Souza, s/n - Jardim 
Florence II 

71 EMEF Prof.ª Sylvia Simões Magro Av. Homero Vasconcelos de S. Camargo, 596 - Jd. 
Ipaussurama 

72 Igreja do Evangelho 
Quadrangular Jardim Maracanã 

Rua João Pessini, 116 - Jardim Novo Maracanã 

73 Igreja do Evangelho 
Quadrangular Parque Floresta III 

Rua Maurício Lourenão Seder, 57 - Parque 
Floresta III 

74 Igreja Assembléia de Deus - 
Jardim Metanópolis 

Rua Nabor Peres, 85, Jardim Metanópolis 

75 Nave Mãe Paulo Freire Av. 1, s/n, Cidade Satélite Íris II 
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76 Nave Mãe Professor Zeferino Vaz Rua Dirce de Oliveira Santos, s/n, Jardim Alto 
Belém 

77 Nave Mãe Wandir Justino da 
Costa Dias 

Rua Ten. Moacyr Brilhante, s/n, Jardim Novo 
Maracanã 

78 UEF CEMEP Campo Grande Rua Manoel Machado Pereira, 902, Campo 
Grande 

79 UEF CEPROCAMP José Alves Av. Professor Mário Scolari, 91 - Cidade Satélite 
Íris 

80 Regional Sudoeste Avenida Emili Cristiene Giovanini, s/n - Dic V 
81 Aeroporto de Viracopos Setor Administrativo, Recursos Humanos - 

Viracopos 
82 CEMEP Cambará Av. Emili Cristiene Giovanini - s/n - DIC V 
83 Centro de Convivência Tear das 

Artes 
Av. Benedito R. Barbosa, 11 - Pq. Univ. de 
Viracopos 

84 Centro Profissional Tancredo 
Neves 

Av. das Amoreiras, s/n - Jardim Novo Campos 
Eliseos II 

85 CIC - Centro de Integração e 
Cidadania 

Rua Odete Therezinha Santucci Octaviano, 92 - 
Vida Nova 

86 Comunidade Evangélica Água 
Viva 

Av. Ana Beatriz Bierrembach, 1337 - Vila Mimosa 

87 EE Orlando Signorelli Rua Nelson Barbosa da Silva, s/n - DIC VI 
88 EMEF Corrêa de Mello Av. Coacyara, 600 - Parque Universitário 
89 EMEF Dr. João Alves dos Santos Rua Manoel Thomáz, 288 - Vila Lunardi 
90 EMEF Dr. Lourenço Bellochio Rua Lúcia Helena Zampieri, 340 - Jardim Boa 

Esperança 
91 EMEF Edson Luís Chaves Rua Ademar Manarini, 5 - Jardim Santa Rosa 
92 EMEF Elza Maria Pelegrini de 

Aguiar 
Rua Anajé, s/n - Parque Dom Pedro II 

93 EMEF Humberto Castelo Branco Rua Santa Rita do Passa Quatro, 833 - Jardim Nova 
Europa 

94 EMEF Orlando Carpino Rua Luís Alberto Wustemberg, 49 - Jardim Ouro 
Branco 

95 EMEF Padre Domingos Zatti Rua Regina Araújo Leone, 347 - Parque 
Fazendinha 

96 EMEF Prof. André Tosello Rua Itapura, 446 - Vila Aeroporto 
97 EMEF Prof. Ciro Excel Magro Rua Serra d'Água, 35 - Jardim São Fernando 
98 EMEF Prof. Vicente Ráo R. João Batista Pupo de Morais, 690 - Parque 

Industrial 
99 EMEF Prof. Zeferino Vaz - CAIC Rua José Augusto de Mattos, s/n - Parque Vila 

União 
100 EMEF Virgínia Mendes Antunes 

de Vasconcelos 
Rua Armando dos Santos, 255 - Jardim Maria Rosa 

101 EMEJA Nísia Floresta Brasileira 
Augusta 

Rua Salvador Salmora, s/n - Núcleo Habitacional 
Vida Nova 
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102 Fundação Jari Rua Dr. Félix de Moraes Sales, 673 - Jd. Novo 
Campos Eliseos III 

103 Igreja Presbiteriana de Novo 
Campos Elíseos 

R. Artur Nogueira, 163 - Novo Campos Elisios 

104 UEF Maria Pavanatti Fávaro Av. José Oliveira Carneiro, 2 - Jardim São 
Cristóvão 
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ANEXO IB – PLANO DE MANUTENÇÃO 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Este documento estabelece as normas específicas para os serviços a serem executados 

de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, dos sistemas e das instalações 

prediais elétricas, hidrossanitárias, de prevenção e combate a incêndio e serviços de 

manutenção em obras civis. 

1.2. Nessas normas são discriminadas a caracterização técnica, as especificações de 

serviços/materiais, os memoriais descritivos, os procedimentos de execução, os fabricantes 

de referência, bem como as condições de fornecimento e aplicação dos materiais 

especificados. 

1.3. Todos os serviços relativos ao presente contrato se referem à manutenção preventiva 

ou corretiva, entendendo-se isso por todas as ações e intervenções permanentes, periódicas 

ou pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes prediais 

de propriedade da CONTRATANTE que resultem, respectivamente, na manutenção e na 

recuperação do estado de uso ou de operação, para que o patrimônio do CONTRATANTE seja 

garantido. Diferentemente de obra, que se caracteriza pela modificação esporádica, 

predeterminada e completa de um sistema ou subsistema, ampliação ou de substituição 

majoritária de componentes com o objetivo de obter-se condição de uso ou de operação 

diversa daquela existente. 

1.4. Conforme disposto no artigo 6º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, considera-se serviço toda 

atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais 

como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 

adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 

técnico profissionais. 

1.5. Assim, é vedado à CONTRATADA alegar a caracterização de obra nos casos de serviço 

de maiores proporções e de recomposição acessória decorrente dos serviços executados 

desde que esteja caracterizado o estado de manutenção. 
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1.6. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com o custo do 

fornecimento de materiais de consumo que são considerados aqueles que se consomem à 

primeira aplicação, empregados em pequenas quantidades com relação ao valor dos serviços, 

tais como: lubrificantes, graxas, produtos de limpeza, sabões, detergentes, estopas, panos, 

palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, vedarosca, cola de contato e de madeira, 

colas e adesivos para tubos de PVC, colas Araldite e Super Bonder, Durepoxi, eletrodos e afins, 

pilhas, baterias, materiais de escritório, anilhas, conector terminal, abraçadeiras (nylon e 

ferro), parafusos, brocas, serra copo, arrebites, buchas de nylon, arruelas, pregos, pincéis, 

rolos de pintura, fita zebrada, lona plástica e outros necessários à execução dos serviços, os 

quais deverão ser de primeira qualidade e estar em condição de uso. 

1.7. A CONTRATADA deverá manter estoque regular dos materiais de consumo que atenda 

às necessidades mensais dos serviços de manutenção e operação. Em casos excepcionais de 

falta de material, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para o 

seu fornecimento. 

1.8. A CONTRATADA deverá fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, todos os 

equipamentos, ferramentas, materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de 

medições e testes indispensáveis à execução dos serviços solicitados, sejam eles definitivos 

ou temporários, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, 

armazenagem e guarda dos mesmos. 

1.9. Manter os equipamentos e ferramentas em perfeito estado de conservação, 

manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização em qualquer tempo, bem como 

adequados à produtividade compatível com as respectivas especificações técnicas, 

substituindo-os ou consertando-os no caso de defeito, no prazo máximo de 72 (setenta e 

duas) horas. 

1.10. A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo FISCAL DO CONTRATO, 

amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução. 
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1.11. Garantir que os equipamentos e ferramentas sejam de boa qualidade, ou seja, de 

primeira linha. Todos os materiais aplicados deverão passar por aprovação pelo FISCAL DO 

CONTRATO. 

1.12. A substituição de peças, equipamentos ou acessórios mediante prévia comprovação 

da necessidade deverá ser feita pela CONTRATADA, cuja justificativa deverá ser assinada pelo 

responsável da CONTRATADA e autorizada pelo FISCAL DO CONTRATO. 

1.13. A CONTRATADA é responsável pela destinação (descarte) de peças ou equipamentos 

que forem substituídos e dos resíduos resultantes da manutenção predial realizada. 

1.14. Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto 

quando comprovada a equivalência técnica de outra marca, o que, necessariamente, deverá 

ser comprovado através de testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos à 

análise e aceite prévios do FISCAL DO CONTRATO. 

1.15. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade, não podendo serem recondicionados ou 

reaproveitados e deverão estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à 

aprovação do FISCAL DO CONTRATO. 

1.16. No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA deverá apresentar 

uma carta de exclusividade do seu fornecedor, bem como cópia de uma nota fiscal de venda 

já realizada desse componente para outrem. Caso o componente nunca tenha sido vendido, 

deverá ser fornecido um documento constando que tal componente nunca foi anteriormente 

vendido pelo fornecedor. 

1.17. O fornecimento dos materiais será feito mediante ressarcimento à CONTRATADA, 

junto com a medição de mão de obra utilizada. 

1.18. Os valores dos materiais fornecidos de acordo com o item 1.17 serão ressarcidos com 

base no último Relatório de Insumos divulgado pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 

e Índices da Construção Civil – SINAPI, vigente na data de reposição do material. 
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1.18.1. Caso o Relatório de Insumos descrito no item 1.18 não possua indicação de 

preço, a CONTRATADA deverá utilizar como base, subsequentemente, as planilhas 

SICRO-SP, CPOS, FDE, EDIF, DERSA-SP e CDHU nesta ordem. 

1.18.2. Caso nenhuma das tabelas citadas possua indicação de preço, a 

CONTRATADA deverá realizar pesquisa de mercado com número mínimo de 03 (três) 

orçamentos e submeter à apreciação prévia do fiscal do contrato, antes da efetiva 

aquisição e fornecimento. 

1.18.3. No caso dos preços apresentados na forma dos itens 1.18 e 1.18.1 serem 

superiores aos obtidos na pesquisa de mercado levada a efeito pela FUMEC, a 

CONTRATADA se obriga a receber o de menor valor. 

1.19. A CONTRATADA deverá fornecer os materiais de manutenção necessários à execução 

dos serviços conforme estimativa constante no ANEXO IF – PLANILHA ESTIMATIVA DE 

MATERIAIS deste Termo de Referência. 

1.19.1. Os quantitativos de materiais do ANEXO IF são apenas estimativos baseados 

em histórico de contratações anteriores, podendo variar para mais e para menos. 

2. SERVIÇOS CIVIS 

2.1. Inspecionar e verificar o estado de conservação das superfícies de revestimento 

quanto a existência de falhas, furos, manchas, e proceder com sua correção. 

2.2. Realizar inspeção nas dependências, e propor adequação dos acabamentos 

deteriorados ou em mau estado de conservação, indicando por relatório e mapeamento as 

ocorrências junto a CONTRATANTE, e providenciando sua pronta correção. 

2.3. Retocar partes de paredes e tetos onde foram executados serviços elétricos e 

hidráulicos, com massa, gesso e pintura. 

2.4. Detectar e solucionar pontos de umidade existentes. 

2.5. Realizar reparos em reboco e massa corrida. 



FUMEC 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
 

 
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP – 13015-291 

Fone: (19) 3519-4300 
CNPJ 57.500.902/0001-04 

5 
 

 

2.6. Conserto de partes de pisos, rodapés, elementos pré-moldados e paredes. 

2.7. Detectar e sanar problemas em forros, substituindo peças danificadas do forro de fibra 

mineral, e refazendo o forro de gesso, quando necessário. 

2.8. Repintura geral de paredes. Sempre que necessário ou por solicitação do fiscal do 

contrato, a empresa Contratada deverá promover a pintura em paredes e forros de gesso. 

2.9. Realizar lubrificação e manutenção nas ferragens das portas de vidro e nas dobradiças 

das portas de divisórias e metálicas. 

2.10. Substituir vidros trincados ou quebrados de janelas e divisórias. 

2.11. Substituir massas ou borrachas endurecidas e ressecadas dos painéis de vidro. 

2.12. Verificar e ajustar ferragens e fechaduras das portas divisórias, de vidro e metálicas. 

2.13. Remanejar painéis divisórios, quando solicitado pela fiscalização. 

2.14. Instalar portas e painéis divisórios. 

2.15. Substituir partes danificadas de divisórias. 

2.16. Verificar a situação dos vidros e ferragens das esquadrias. 

2.17. Revisar, regular ou substituir, se necessário, fechaduras, ferragens, pinos, travas e 

molas de portas e divisórias. 

2.18. Substituir portas que não possam ser recuperadas. 

2.19. Realizar ajuste e readequação, quando necessário, dos suportes de aparelhos de ar 

condicionado tipo “Split”. 

2.20. Efetuar manutenção de persianas e cortinas (retirada – para limpeza ou conserto – 

recolocação; fixação de peças soltas ou danificadas), quando fora do prazo de garantia do 

produto pelo fabricante/fornecedor. 
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2.21. Executar montagem, desmontagem e reparo de móveis em geral (mesas, cadeiras, 

estantes e armários), incluindo lixamento, reaperto de parafusos, instalação ou substituição 

de peças, tais como gaveteiros, portas, prateleiras, quando fora do prazo de garantia do 

produto pelo fabricante/fornecedor. 

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3.1. Quadros Gerais 

3.1.1. Inspeção visual do equipamento quanto ao seu estado geral. 

3.1.2. Verificar o funcionamento de todos os disjuntores, inclusive quanto ao 

aquecimento em excesso. 

3.1.3. Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos e mecânicos. 

3.1.4. Medir a corrente dos alimentadores de todas as saídas dos disjuntores para 

os andares. 

3.1.5. Verificar a concordância com as condições limites de amperagem permitidos 

para cada disjuntor. 

3.2. Quadros Parciais de Distribuição 

3.2.1. Verificar o aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição.  

3.2.2. Verificar ruídos anormais. 

3.2.3. Inspeção visual de todos os componentes, providenciando a substituição dos 

defeituosos.  

3.2.4. Verificar as temperaturas dos disjuntores, cabos alimentadores e barras de 

cobre – contato manual. 

3.2.5. Executar testes de lâmpadas de sinalização. 

3.2.6. Verificar se todos os comandos estão operando. 
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3.2.7. Inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de 

resistência elevada. 

3.2.8. Verificar o equilíbrio de fases no alimentador, com todos os circuitos ligados. 

3.2.9. Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros. 

3.2.10. Medir a corrente e tensão do disjuntor geral e verificar se há concordância 

com os valores permitidos. 

3.2.11. Verificar o aquecimento de todos os disjuntores. 

3.2.12. Medir a corrente do disjuntor geral. 

3.2.13. Limpeza dos cabos das prumadas com vaselina líquida. 

3.2.14. Limpeza externa dos quadros com benzina. 

3.2.15. Verificar o funcionamento de todos os disjuntores dos circuitos de 

distribuição. 

3.2.16. Verificar o funcionamento de todos os disjuntores e chaves e, caso se 

encontrem com defeitos ou subdimensionados, providenciar as substituições. 

3.2.17. Realizar teste de carga dos diversos circuitos. 

3.2.18. Revisão e verificação das cargas. 

3.2.19. Verificar o dimensionamento de cabos e fios. 

3.2.20. Verificar a temperatura de todos os terminais de disjuntores e 

equipamentos, caso sejam constatadas temperaturas além do normal, devem ser 

limpos e reapertados. 

3.2.21. Verificar os terminais e caso estejam oxidados devem ser limpos e 

protegidos com produto adequado. 
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3.2.22. Verificar a existência de pontos de ferrugem nas caixas e eliminá-los. 

3.2.23. Realizar a limpeza geral dos barramentos e conexões, com benzina. 

3.2.24. Realizar a limpeza externa dos painéis, com benzina. 

3.2.25. Realizar a limpeza geral do quadro, com aspirador de pó. 

3.2.26. Realizar o teste de isolamento do quadro. 

3.2.27. Limpar os condutores aparentes com estopa umedecida em vaselina líquida. 

3.2.28. Reapertar todos os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos e 

aterramentos. 

3.2.29. Verificar a tensão das molas dos disjuntores. 

3.2.30. Verificar o balanceamento das fases.  

3.3. Sistema de Força e Iluminação  

3.3.1. Inspeção nas luminárias com a substituição de lâmpadas, reatores ou peças, 

devendo, no caso dos reatores, serem os mesmos eletrônicos, alto fator de potência, 

partida rápida;  

3.3.2. Verificação da existência de ruídos nos reatores e sua substituição, caso 

necessário;  

3.3.3. Verificação e reparos em circuitos elétricos;  

3.3.4. Ligar e desligar iluminação conforme programação;  

3.3.5. Medir nível de iluminação;  

3.3.6. Identificar, com etiquetas apropriadas, todas as tomadas quanto à tensão;  

3.3.7. Inspeção do estado e funcionamento das tomadas, conserto e substituição 

quando necessário;  
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3.3.8. Ligar e desligar disjuntores, chaves e contatores diversos, conforme 

programação;  

3.3.9. Verificar o estado de conservação das caixas de distribuição e substituir 

quando necessário;  

3.3.10. Verificação, conserto, troca e substituição de cabeamento, fiação e todos os 

outros componentes do sistema quando necessário; 

3.3.11. Verificação quanto ao funcionamento do sistema de arrefecimento;  

3.3.12. Verificação de ruídos anormais elétricos ou mecânicos;  

3.3.13. Leitura dos instrumentos de medição, amperímetros e voltímetros;  

3.3.14. Limpeza externa dos equipamentos, tubulações e caixas de distribuição;  

3.3.15. Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos; 

3.3.16. Realizar testes e revisão geral dos circuitos de iluminação e substituição dos 

componentes se necessário; 

3.3.17. Verificar o estado de conservação e adequação de calhas e condutores e 

corrigir imperfeições;  

3.3.18. Inspeção, limpeza e substituição quando necessário, das luminárias e 

lâmpadas;  

3.3.19. Verificar o funcionamento e o estado de conservação, reparar e substituir 

quando preciso, equipamentos elétricos e mecânicos;  

3.3.20. Testes das lâmpadas de sinalização e substituição das danificadas;  

3.3.21. Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias;  

3.3.22. Reaperto dos parafusos de fixação das tampas;  
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3.3.23. Reaperto dos parafusos de fixação dos soquetes das lâmpadas e braçadeiras;  

3.3.24. Verificação dos interruptores quanto às condições operacionais e, caso 

necessário, a sua substituição;  

3.3.25. Verificação dos parafusos de contato das tomadas;  

3.3.26. Medir e anotar os valores de correntes e tensões;  

3.3.27. Verificação dos soquetes das lâmpadas quanto à oxidação;  

3.3.28. Verificação da existência de corrosão nas luminárias;  

3.3.29. Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;  

3.3.30. Medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as 

tabelas de amperagem máxima permitida;  

3.3.31. Verificação da corrente de serviço e sobreaquecimento;  

3.3.32. Teste geral na tensão da rede de tomadas;  

3.3.33. Reaperto de carcaças, tampas e blocos de tomadas;  

3.3.34. Verificar a concordância dos pólos das tomadas (fase, neutro e terra);  

3.3.35. Inspeção das caixas de passagem e de distribuição; 

3.3.36. Verificação do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos condutores 

(fios);  

3.3.37. Verificação do aterramento das luminárias;  

3.3.38. Verificação do sistema de fixação das luminárias;  

3.3.39. Limpeza das caixas de fiação das tomadas;  

3.3.40. Medição da resistência de aterramento das estruturas do bloco; 
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3.3.41. Verificar o isolamento dos alimentadores;  

3.3.42. Limpar condutores aparentes com produtos adequados; 

3.3.43. Realizar quaisquer correções ou substituições no sistema, em seus 

componentes e equipamentos sempre que necessário;  

3.3.44. Prestar assistência técnica no sistema elétrico, quando da realização de 

eventos e cerimônias diversas, em que seja requerida a utilização das instalações. 

3.4. No-Breaks e Estabilizadores 

3.4.1. Leitura dos instrumentos de medição;  

3.4.2. Inspeção visual do equipamento;  

3.4.3. Verificação quanto ao aparecimento de ruídos e vibrações anormais;  

3.4.4. Verificação dos equipamentos de medição e sinalização;  

3.4.5. Verificar o funcionamento dos dissipadores de calor;  

3.4.6. Fazer leitura dos instrumentos de medição;  

3.4.7. Verificar a existência de superaquecimento e corrigir;  

3.4.8. Inspecionar visualmente os barramentos, conectores, cabos e bases de 

fusíveis;  

3.4.9. Verificar o funcionamento de lâmpadas;  

3.4.10. Troca e substituição de cabeamento e fiação quando necessário; 

3.4.11. Leitura dos instrumentos de medição;  

3.4.12. Medir e registrar a resistência de aterramento;  
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3.4.13. Manter, através de correções, resistências de terra abaixo dos valores 

normatizados;  

3.4.14. Combater a oxidação através de aplicação de produto químico;  

3.4.15. Registro das correntes de entrada e saída por fase;  

3.4.16. Registro das tensões de entrada e saída por fase;  

3.4.17. Verificação da corrente de flutuação e equalização das baterias;  

3.4.18. Ajuste dos trips por sobrecarga, sub e sobretensão;  

3.4.19. Verificar a carga solicitada na rede;  

3.4.20. Limpeza geral dos equipamentos;  

3.4.21. Verificação do estado dos cabos de alimentação;  

3.4.22. Verificação de componentes de proteção e sinalização queimados ou 

inoperantes;  

3.4.23. Inspeção de barramentos e conexões do quadro;  

3.4.24. Verificar os componentes de alimentação do controlador;  

3.4.25. Verificar quanto ao estado das chaves e contactores;  

3.4.26. Aferição das correntes de saídas;  

3.4.27. Realizar testes de tensão de flutuação, carga normal, carga profunda e 

limitação de corrente conforme especificado para cada equipamento;  

3.4.28. Ajustar trips por baixa e alta tensão;  

3.4.29. Efetuar testes nos comandos de ligar/desligar;  

3.4.30. Verificação do sistema redutor de harmônica de frequência elevada;  
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3.4.31. Verificar o funcionamento do quadro sinótico remoto (repetidor);  

3.4.32. Verificar o funcionamento e a adequação do sistema de ventilação; 

3.4.33. Reaperto das conexões elétricas;  

3.4.34. Verificar o estado dos isoladores de entrada e saída;  

3.4.35. Verificação quanto à atuação do retificador;  

3.4.36. Aferição dos instrumentos de medição;  

3.4.37. Verificar o funcionamento do comutador de taps;  

3.4.38. Realizar testes de confiabilidade em circuitos sensores, sinalização local e 

chaves manuais;  

3.4.39. Verificação quanto ao aparecimento de maus contatos em conexões 

elétricas; 

3.4.40. Realizar testes de operação segundo requerido e orientado pelos 

fabricantes; 

3.4.41. Realizar quaisquer correções ou substituições no sistema, em seus 

componentes e equipamentos sempre que necessário.  

3.5. Instalações de Lógica  

3.5.1. Reapertar conexões do cabo de terra com a cordoalha. 

3.5.2. Verificar o funcionamento dos estabilizadores de tensão e no-break.  

3.5.3. Instalação de eletrocalhas de alumínio. 

3.5.4. Instalação de eletrodutos de PVC. 

3.5.5. Instalação de cabos UTP em eletrocalhas e eletrodutos. 
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3.5.6. Retirada de canaletas de PVC existentes de lógica e inoperantes. 

3.5.7. Retirada de todas as tomadas e fiações lógicas inoperantes. 

3.5.8. Retirada de cabos lógicos inoperantes. 

3.5.9. Lançamento de cordões ópticos. 

3.5.10. Passagem de cabos lógicos (HDMI, videocomponente, áudio, etc.) em 

eletrocalhas e eletrodutos. 

3.5.11. Remanejamento de pontos lógicos. 

3.5.12. Localização e identificação de pontos de rede. 

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

4.1. Instalações Hidráulicas 

4.1.1. Verificar os reservatórios de água, boias, calhas e dutos. 

4.1.2. Inspecionar caixas de gordura, procedendo a retirada de materiais sólidos, 

óleos e gorduras.  

4.1.3. Verificar a existência de vazamento nos registros, chuveiros, torneiras, pias, 

lavatórios ou outros que porventura venham a ocorrer. 

4.1.4. Verificar caixa de descarga acoplada e proceder com a troca do reparo, 

quando necessário. 

4.1.5. Verificar as válvulas de descarga e proceder com a troca desta ou dos 

reparos, se necessário. 

4.1.6. Verificar o estado das tubulações e conexões. 

4.1.7. Promover os reparos e substituir, quando necessário, as peças defeituosas. 

4.1.8. Realizar adaptações nas instalações, quando necessário. 
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4.1.9. Verificar o funcionamento da bomba d’água e seus componentes. 

4.1.10. Verificar todo o sistema da cobertura do prédio, visando o perfeito 

funcionamento quanto à chuva, sol e outras intempéries. 

4.2. Instalações Sanitárias 

4.2.1. Verificar vasos e tubulações de esgoto entupidos e desentupi-los. 

4.2.2. Verificar a regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os 

sanitários, inclusive com troca do anel de vedação e rejunte, torneiras, bombas, 

válvulas de descarga, calhas de piso, hidrantes e o sistema de combate a incêndio. 

4.2.3. Verificar e sanar problemas com assentos dos vasos sanitários. 

4.2.4. Verificar parafusos de fixação dos vasos sanitários. 

4.2.5. Testar continuidade de esgotamento das tubulações verticais de esgoto. 

4.2.6. Verificar caixas e ralos sifonados e secos. 

4.2.7. Verificar o nível das caixas de gordura e proceder a remoção do material ali 

existente. 

4.2.8. Realizar adaptações nas instalações, quando necessário. 

Em todos os casos deverão ser substituídos os materiais considerados impróprios e 

efetuados os reparos que garantam o efetivo funcionamento dessas instalações. 

5. SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

5.1. Detecção e sinalização de incêndio  

5.1.1. Testar lâmpadas de sinalização; 

5.1.2. Executar a limpeza dos sensores detectores de fumaça, conforme 

especificado pelos fabricantes; 
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5.1.3. Inspeção quanto à existência de lâmpadas de sinalização e fusíveis 

queimados; 

5.1.4. Verificação do estado de sinalizadores; 

5.1.5. Atender as solicitações da brigada de incêndio, responsável pela vistoria, 

corrigindo, de imediato, os defeitos e falhas apontadas; 

5.1.6. Realizar a fixação da sinalização de rota de fuga, sejam adesivos ou placas, 

quando assim solicitado pela fiscalização; 

5.1.7. Sempre que houver indícios de não conformidade, ainda que mínimos, 

realizar os serviços de manutenção preventiva ou corretiva independentemente de 

cronogramas previstos inicialmente. 

5.2. Extintores de incêndio portáteis 

5.2.1. Os serviços de inspeção de extintores de incêndio (do tipo espuma, CO2, pó 

químico e água pressurizada) deverão ser realizados em estrita conformidade com 

todas as legislações reguladoras e com a norma NBR 12962, que especifica a frequência 

de inspeção. 

6. MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM O JARDIM 

6.1. Inspeção e conservação de canteiros, floreiras, vasos e jardins; 

6.2. Aplicação de terra e adubações com ingredientes químicos e orgânicos adequados; 

6.3. Aparo de grama; 

6.4. Poda de árvores e arbustos; 

6.5. Controle e extermínio de fungos e insetos; 

6.6. Arranjo de canteiros e floreiras; 

6.7. Manutenção de espaços verdes; 
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6.8. Modificação estética de ajardinamentos; 

6.9. Plantação de arbustos, árvores e flores; 

6.10. Fertilização e renovação de solos. 



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

10/2018

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A  Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% Não incide 17,98% Não incide

B2 Feriados 4,69% Não incide 4,69% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,93% 0,71% 0,93% 0,71%

B4 13º Salário 10,86% 8,33% 10,86% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% Não incide 1,32% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,49% 6,51% 8,49% 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 45,20% 16,28% 45,20% 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,19% 3,98% 5,19% 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,66% 3,58% 4,66% 3,58%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,83% 3,71% 4,83% 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,44% 0,34% 0,44% 0,34%

C Total 15,24% 11,70% 15,24% 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,05% 2,90% 17,09% 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,44% 0,33% 0,46% 0,35%

D  Total 8,49% 3,23% 17,55% 6,50%

86,73% 49,01% 115,79% 72,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO B

GRUPO C

SÃO PAULO VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A
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ANEXO ID – MEMÓRIA DE CÁLCULO BDI 

1. BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

Os cálculos utilizados para esse estudo estão em concordância com os métodos 

apresentados nos acórdãos nos 2369/2011 e 2622/2013 do TCU Plenário e o manual de 

orientações para elaboração de planilhas orçamentários do TCU1. 

1.1. DEFINIÇÕES DO BDI 

TCU 

“Um percentual aplicado sobre o custo para chegar ao preço de venda a ser 

apresentado ao cliente”. 

“O Decreto 7.983/2013 dispõe que o preço global de referência será o 

resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente 

ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: (i) a taxa de 

rateio da administração central; (ii) percentuais de tributos incidentes sobre 

o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que 

oneram o contratado; (iii) taxa de risco, seguro e garantia do 

empreendimento; e (iv) taxa de remuneração do construtor.” 

MAÇAHICO TISAKA 

“BDI é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as 

despesas indiretas que tem o construtor, mais o risco do empreendimento, 

as despesas financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação, 

eventuais despesas de comercialização, o lucro do empreendedor e o seu 

resultado é fruto de uma operação matemática baseados em dados objetivos 

envolvidos em cada obra.” (TISAKA, 2004) 

                                                      
1 Tribunal de Contas da União. Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias. 
Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-
orcamentarias-de-obras-publicas.htm>. Acesso em: 28 mai. 2019. 
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1.2. FÓRMULA UTILIZADA 

Dentre os estudos já realizados por diversos institutos (IBEC, Instituto de Engenharia 

de São Paulo, TCU), a fórmula adotada pelos órgãos públicos, principalmente após a 

publicação do Acórdão Nº 2369/2011 – TCU Plenário, foi a do Tribunal de Contas da União, 

que se segue: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = �
[1 + (𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑅𝑅 + 𝑆𝑆 + 𝐺𝐺)](1 + 𝐵𝐵𝐷𝐷)(1 + 𝐿𝐿)

1 − 𝑇𝑇
− 1� × 100 

Onde: 

AC  = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 

R  = taxa representativa de A taxa de administração central é uma das parcelas 

mais complexas de se precificar, dentre os componentes que integram o BDI dos orçamentos 

de obras públicas, pois consiste em uma estimativa média de gastos que não são facilmente 

identificados e mensurados em relação a uma obra específica, mas que são indispensáveis 

para manter em operação a estrutura central das empresas e em andamento os seus 

contratos de obras. 

Segundo Mattos (2006), a administração central corresponde à matriz e filiais onde se 

encontra a estrutura necessária para execução das atividades de direção da empresa, 

incluindo as áreas administrativa, financeira, contábil, de suprimento, recursos humanos etc. 

Riscos; 

S  = taxa representativa de Seguros; 

G  = taxa representativa de Garantias; 

DF  = taxa representativa das Despesas Financeiras; 

L = taxa representativa do Lucro/Remuneração; 

T = taxa representativa da incidência de Tributos. 

As definições de cada item constante da fórmula foram retirados do Acórdão Nº 

2622/2013 – TCU Plenário e estão apresentados abaixo. 
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Administração Central 

A taxa de administração central é uma das parcelas mais complexas de se precificar, 

dentre os componentes que integram o BDI dos orçamentos de obras públicas, pois consiste 

em uma estimativa média de gastos que não são facilmente identificados e mensurados em 

relação a uma obra específica, mas que são indispensáveis para manter em operação a 

estrutura central das empresas e em andamento os seus contratos de obras. 

Segundo Mattos (2006), a administração central corresponde à matriz e filiais onde se 

encontra a estrutura necessária para execução das atividades de direção da empresa, 

incluindo as áreas administrativa, financeira, contábil, de suprimento, recursos humanos etc. 

Riscos 

A literatura de diversas áreas de conhecimento geralmente define o conceito geral de 

riscos como eventos futuros e incertos, oriundos de fontes internas e externas, que podem 

influenciar de forma significativa o alcance dos objetivos de uma organização, cuja 

probabilidade de ocorrência e seus impactos não podem ser determinados com precisão 

antecipadamente. Em projetos de obras de engenharia, segundo Limmer (1996, p. 141), os 

riscos são uma constante ao longo de sua implementação e podem ser definidos como a perda 

potencial resultante de um incidente futuro resultante de ambientes interno e externo, que 

tendem a alterar o cenário inicialmente planejado. 

O cálculo da taxa de riscos do BDI de obras públicas está relacionado à identificação e 

mensuração dos riscos de engenharia e, a depender do regime de execução do contrato, dos 

riscos normais de projeto de engenharia, não decorrentes de erros por parte da Administração 

Pública. 

Os riscos de engenharia (ou riscos de construção) são aqueles associados diretamente 

às atividades empresariais propriamente ditas de construção civil, comuns à execução de 

qualquer empreendimento e suportados pelo contratado. São riscos usuais de negócio de um 

construtor que podem impactar a execução, o gerenciamento, a produtividade e a 

performance da obra, com consequências significativas sobre os seus custos globais. 
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Os riscos normais (ou comuns) associados ao projeto de engenharia são aqueles que 

ainda permanecem após a conclusão de um projeto bem elaborado e suficiente para 

caracterizar o objeto, em atendimento aos requisitos e elementos exigidos na legislação de 

licitações e contratos, mas que, em função de suas próprias características intrínsecas, ainda 

são submetidos a um certo grau de incerteza naturalmente existente em qualquer projeto, o 

que pode acarretar, por exemplo, acréscimos ou decréscimos de quantitativos de serviços 

inicialmente planejados. 

Seguros 

Seguros são contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular 

(segurado) e a companhia seguradora (segurador), por meio dos quais o segurador se obriga, 

mediante o recebimento antecipado de um prêmio, a reparar danos causados ao particular 

segurado ou a terceiros pela ocorrência de eventos alheios a sua vontade devidamente 

especificados na apólice de seguro, limitando-se essa obrigação ao valor da importância 

segurada a que tem direito o segurado pela ocorrência do sinistro. 

Em contratações de obras públicas, a exigência de contratação de seguros tem por 

objetivo a transferência principalmente dos riscos inerentes às atividades empresariais de 

construção civil (riscos de engenharia ou de construção) para as companhias seguradoras, 

como: erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, 

alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou 

inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de 

estrutura, dentre outros. 

Garantias 

A garantia contratual tem por objetivo resguardar a Administração Pública contra 

possíveis prejuízos causados pelo particular contratado em razão de inadimplemento das 

disposições contratuais, sendo exigida por decisão discricionária do administrador público, 

desde que prevista no instrumento convocatório, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993. 
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Despesas Financeiras 

Em obras de engenharia, conforme se extrai do Acórdão 325/2007-TCU-Plenário, 

despesas financeiras são gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade 

de financiamento exigida pelo fluxo de caixa da obra e ocorrem sempre que os desembolsos 

acumulados forem superiores às receitas acumuladas, sendo correspondentes à perda 

monetária decorrente da defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do 

recebimento da medição dos serviços prestados. 

Lucro 

É a remuneração do empresário pelo desenvolvimento de uma atividade econômica. 

Sob a ótica da Administração, o termo ‘remuneração’ é empregado na Lei de Licitações 

e Contratos (vide art. 6º, III; art. 44, §3º; art. 65, II, ‘d’) e na Lei de Concessões (vide art. 2º, 

inciso III) para tratar a contraprestação pecuniária feita pela Administração ao contratado pela 

prestação de serviços e fornecimento de bens. Conforme bem salientado no relatório que 

antecede o Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário, lucro (ou remuneração) ‘é um conceito 

econômico que pode ser descrito de diversas formas para representar uma remuneração 

alcançada em consequência do desenvolvimento de uma determinada atividade econômica’. 

Tributos 

No âmbito das contratações públicas, é inquestionável que a retribuição total 

assegurada ao particular contratado pela venda de produtos e serviços abrange não somente 

os custos diretos e indiretos e a sua remuneração, mas compreende também os custos 

tributários incidentes sobre a atividade pertinente à execução da prestação contratual. 

Os tributos que geralmente incidem sobre o faturamento (receita bruta) de uma obra 

pública e que são inseridos no BDI compreendem: (i) o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS); (ii) o Programa de Integração Social (PIS); e (iii) a Contribuição Social para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Esses tributos podem ter suas alíquotas 

alteradas com a adoção do regime diferenciado do Simples Nacional em relação às 

microempresas e empresas de pequeno porte.  
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Recentemente, um novo tributo incidente sobre o faturamento (receita bruta), 

denominado de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criado por 

medidas provisórias para substituir temporariamente a contribuição previdenciária patronal 

de 20% sobre a folha de pagamento de algumas atividades econômicas, incluindo as do setor 

de construção civil, cujo percentual sobre a receita bruta poderá ser incluído no BDI de obras 

públicas durante a sua vigência legal. 

Ressalta-se que os tributos incidentes sobre a renda ou lucro (IRPJ e CSLL), por não 

serem tributos incidentes sobre a atividade necessária à prestação de serviços, não devem ser 

discriminados na taxa de BDI de obras públicas. 

2. BDI MÃO DE OBRA 

Para a prestação de serviços de manutenção predial, objeto desta contratação, serão 

discriminados separadamente o BDI sobre a mão de obra (BDI MDO) e o BDI sobre materiais 

(BDI MAT) pois os materiais empregados nos serviços ocasionarão deduções2 sobre a base de 

cálculo do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), um dos fatores utilizados 

no cálculo do BDI. 

As fórmulas são demonstradas com duas casas decimais, porém, para efeitos de 

cálculo na planilha, foram consideradas todas as casas decimais disponíveis, excluindo o efeito 

do arredondamento, o que pode ter gerado diferenças entre os valores citados na fórmula e 

o valor final considerado. 

BDI MDO 

Para: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4,00%;        𝑅𝑅 = 0,97%;        𝑆𝑆 + 𝐺𝐺 = 0,80%;        𝐵𝐵𝐷𝐷 = 0,76;        𝐿𝐿 = 6,16% 

𝑇𝑇 = 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑃𝑃𝐵𝐵𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐷𝐷𝐵𝐵𝐶𝐶𝑆𝑆 = 5,00%3 + 0,65%4 + 3,00%4 = 8,65% 

                                                      
2 Art. 23, Inciso I, da Lei Municipal de Campinas Nº 12.392, de 20 de outubro de 2005. 
3 Art. 27, Inciso V, da Lei Municipal de Campinas Nº 12.392, de 20 de outubro de 2005. 
4 Art. 51, do Decreto Federal Nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002. 
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A justificativa da adoção de cada uma das taxas acima será mostrada a seguir. 

Utilizando a fórmula do TCU, temos: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = �
[1 + (𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑅𝑅 + 𝑆𝑆 + 𝐺𝐺)](1 + 𝐵𝐵𝐷𝐷)(1 + 𝐿𝐿)

1 − 𝑇𝑇
− 1� × 100 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐵𝐵𝐶𝐶 =  �
[1 + (4,00% + 0,97% + 0,80%)](1 + 0,76%)(1 + 6,16%)

1 − 8,65%
− 1� × 100 = 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟖𝟖𝟖𝟖% 

Administração Central 

A taxa adotada para este item será o valor médio apresentado pelo estudo estatístico 

do Acórdão 2622/2013, uma vez que a composição deste item depende, entre outros fatores, 

de particularidades da empresa a ser contratada (o gasto da empresa com o escritório central, 

que incluem pessoal, instalações físicas, despesas correntes, veículos, equipamentos, serviços 

terceirizados, etc.). 

A adoção pelo valor médio dos dados estudados baseia-se no mesmo acórdão do TCU, 

onde tem-se (grifo nosso): 

“380. As faixas dos componentes do BDI [...] devem ser entendidas 

como referências de preço tendo-se em vista sua variabilidade 

característica e a informação de que englobam, dentro de seus limites, 

um percentual de 50% dos valores amostrados (entre o 1º e 3º 

quartis). Esse último dado é importante como medida da real 

representatividade desses intervalos. No entanto, o valor estatístico 

mais relevante continua a ser o valor médio dos componentes acima, 

que deve prioritariamente ser referência nas contratações públicas.” 

Tabela 1. Taxa de Administração Central por Tipo de Obra 

TIPOS DE OBRA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
1º Quartil Médio 3º quartil 

CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,00% 4,00% 5,50% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 3,80% 4,01% 4,67% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 3,43% 4,93% 6,71% 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 
CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

5,29% 5,92% 7,93% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 
FLUVIAIS 4,00% 5,52% 7,85% 

Riscos 

Neste item, foi adotado o limite inferior (1º Quartil) do estudo estatístico do TCU, uma 

vez que, para esta contratação, grande parte dos riscos inerentes à execução dos serviços e 

que cabem inclusão no cálculo do BDI, serão onerados à contratante, pois todos os materiais 

e mão de obra aplicados serão inseridos na medição dos serviços, com exceção de gastos de 

responsabilidade da empresa contratada (e.g. danos causados a terceiros, imperícia da mão 

de obra, baixa qualidade do material aplicado). 

Tabela 2. Taxa de Riscos por Tipo de Obra 

TIPOS DE OBRA RISCOS 
1º Quartil Médio 3º quartil 

CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,97% 1,27% 1,27% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 0,50% 0,56% 0,97% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

1,00% 1,39% 1,74% 

CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

1,00% 1,48% 1,97% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 
FLUVIAIS 1,46% 2,32% 3,16% 

Seguros e Garantias 

Nos orçamentos de obras públicas, considera-se que a parcela de seguros da 

composição de BDI refere-se ao valor monetário do prêmio de seguro pago pelo particular 

segurado à companhia seguradora em contrapartida à cobertura dos riscos contratados, cujos 

encargos financeiros assumidos pelo particular são repassados aos preços das obras a serem 

contratadas pela Administração Pública. O cálculo do prêmio de seguro pode variar de acordo 
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com o perfil dos segurados e as características do objeto segurado, como: custos totais de 

implantação, complexidade e porte da obra, cronograma de execução, condições locais, 

métodos construtivos, dentre outras variáveis. 

Neste item, assim como a taxa de administração central, será adotado o valor médio 

referencial estudado pelo TCU. 

Tabela 3. Taxa de Seguro + Garantia por Tipo de Obra 

TIPOS DE OBRA SEGURO + GARANTIA 
1º Quartil Médio 3º quartil 

CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,80% 0,80% 1,00% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 0,32% 0,40% 0,74% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

0,28% 0,49% 0,75% 

CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

0,25% 0,51% 0,56% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 
FLUVIAIS 0,81% 1,22% 1,99% 

Despesas Financeiras 

Para fins de composição do BDI, a taxa de juros Selic seria a referência mais adequada 

para a remuneração das despesas financeiras de uma obra pública com vistas a resguardar a 

Administração Pública de taxas abusivas e a garantir ao contratado uma justa remuneração 

pela prestação de serviços, já que os preços da obra não podem ser onerados por uma possível 

ineficiência operacional e financeira do construtor. (TCU) 

O cálculo das despesas financeiras leva em consideração, especialmente, o prazo 

médio de financiamento da obra. Conceitualmente, a apuração desse prazo médio está 

relacionada com o ciclo financeiro correspondente ao intervalo de tempo resultante da 

defasagem entre a data dos desembolsos financeiros e a data das receitas correspondentes, 

sendo considerado o período em que efetivamente a empresa terá que financiar as suas 

atividades operacionais, como estocagem, produção, pagamento aos fornecedores, medição 

dos serviços e recebimento das receitas. 
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As fórmulas tradicionalmente sugeridas pela literatura especializada e pelos órgãos 

públicos podem ser consideradas modelos simplificados para a determinação das despesas 

financeiras a composição de BDI, tendo em vista a complexidade e dificuldade em se 

determinar precisamente todas as variáveis descritas acima que influenciam no seu cálculo. O 

Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário, por exemplo, considerou a seguinte expressão 

matemática para o cálculo das despesas financeiras: 

𝐵𝐵𝐷𝐷 = �1 +
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

100
�
𝐷𝐷𝐷𝐷
252

− 1 

Onde:  

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 

DU = dias úteis entre despesas e receitas. 

Como essa contratação prevê: 

- 05 dias úteis para entrega da medição, pela Contratada; 

- 05 dias úteis para conferência da medição, pela Contratante, com subsequente 

emissão de nota fiscal; e 

- 20 dias corridos para pagamento. 

Para o cálculo, será considerado apenas 01 (um) dia útil dos 05 dias para entrega da 

medição, por se tratar de responsabilidade e interesse exclusivamente da Contratada. 

Dos 20 dias corridos, será considerada a média de 14 dias úteis para pagamento. Além 

disso, serão somados 11 dias úteis de um mês, que é a data média do período de despesa da 

referente medição (TCU). Portanto, o total de dias úteis, entre despesa e receita será de 31 

(trinta e um) dias úteis (DU). 
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A taxa Selic acumulada nos últimos 12 meses foi de 6,321384967759%5, portanto: 

𝐵𝐵𝐷𝐷 = �1 +
6,321384967759

100
�
31
252

− 1 = 0,76% 

                                                      
5 Banco Central do Brasil. SELIC FATORES ACUMULADOS. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicacumul.asp>. Acesso em: 28 mai. 2019. 

Figura 1. Taxa Selic 12 Meses 
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Tabela 4. Taxa de Despesas Financeiras por Tipo de Obra 

TIPOS DE OBRA DESPESAS FINANCEIRAS 
1º Quartil Médio 3º quartil 

CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

0,94% 0,99% 1,17% 

CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

1,01% 1,07% 1,11% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 
FLUVIAIS 0,94% 1,02% 1,33% 

Lucro 

Em virtude da maior crise econômica da história recente do País, com forte impacto 

nos municípios e consequente queda de arrecadação; visando o ótimo aproveitamento do 

erário público; a taxa de lucro utilizada para este cálculo está baseada nos limites sugeridos 

pelos estudos estatísticos do Acórdão 2622/2011 do TCU, permitindo, assim, o crescimento 

da empresa, com garantia da qualidade dos serviços prestados. 

Tabela 5. Taxa de Lucro por Tipo de Obra 

TIPOS DE OBRA 
LUCRO 

1º Quartil Médio 3º quartil 
CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 6,16% 7,40% 8,96% 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 6,64% 7,30% 8,69% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

6,74% 8,04% 9,40% 

CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

8,00% 8,31% 9,51% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 
FLUVIAIS 7,14% 8,40% 10,43% 
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3. BDI MATERIAIS 

Um dos principais assuntos discutidos no acórdão TCU Plenário 2622/2013 é a adoção 

do BDI Diferenciado para simples aquisição de materiais e equipamentos. 

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do 

objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de 

fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que 

possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e 

diversas e que representem percentual significativo do preço global da 

obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas 

Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.” 

A diferenciação entre o BDI MDO e o BDI Materiais estudada no presente documento 

trata apenas da dedução da base de cálculo do ISS. Já o BDI Diferenciado apresentado pelo 

TCU não se aplica na presente contratação, uma vez que todo o material adquirido será 

preparado, trabalhado e aplicado pela empresa contratada, não havendo nenhum material ou 

equipamento de mero fornecimento, descaracterizando a simples intermediação dos serviços 

de que trata o acórdão: 

“A adoção de uma taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso 

de fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser 

contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com 

especialidade própria e diversa da contratada principal e que constitua 

mera intermediação entre a construtora e o fabricante, tendo em vista 

que essa não é a atividade-fim da empresa ser contratada para a 

execução da obra, conforme entendimento contido no voto que 

embasou o Acórdão 1.785/2009-TCU-Plenário: ‘(...) a redução do BDI 

ocorre quando a intermediação para fornecimento de equipamentos 

é atividade residual da construtora’.” 

Diante do exposto, o cálculo do BDI Materiais se difere do BDI MDO apenas na alíquota 

do ISS, que deverá ser zerada. Temos: 
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𝑇𝑇 = 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑃𝑃𝐵𝐵𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐷𝐷𝐵𝐵𝐶𝐶𝑆𝑆 = 0% + 0,65% + 3,00% = 3,65% 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 =  �
[1 + (4,00% + 0,97% + 0,80%)](1 + 0,76%)(1 + 6,16%)

1 − 3,65%
− 1� × 100 = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟐𝟐% 

4. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E A CPRB 

O regime de desoneração da folha de pagamentos substitui a contribuição 

previdenciária patronal de 20% (INSS) sobre o total da folha de pagamento pela contribuição 

previdenciária, com alíquota de 4,5%, sobre o valor da receita bruta. 

Foi publicada, em 19 de julho de 2013, a Lei nº 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 

8º, 9º e o Anexo I da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, alterando os 

setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamentos. 

Em 31 de agosto de 2015 foi publicada a Lei nº 13.161/2015, que instituiu o comando 

da desoneração como opcional, de acordo com o enquadramento da CNAE de maior receita 

da empresa. 

Em 08 de dezembro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.202/2015, que fixou alíquota de 

4,5% de contribuição previdenciário sobre a receita bruta das empresas de construção civil 

(conforme CNAEs abaixo). 

Foram enquadrados no regime de desoneração opcional os seguintes setores: 

Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0 

• 412 – Construção de Edifícios; 

• 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções; 

• 433 – Obras de Acabamento; 

• 439 – Outros Serviços Especializados para Construção (4391-6 – Obras de 

Fundações e 4399-1 – Serviços Especializados para Construção não 

especificados anteriormente). 

Construção de Obras de Infraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 

2.0: 



FUMEC 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
 

 
Rua Antônio Cesarino 985 – Ed. Sede FUMEC – Centro – Campinas/SP – 13015-291 

Fone: (19) 3519-4300 
CNPJ 57.500.902/0001-04 

15 
 

 

• 421 – Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte 

Especiais; 

• 422 – Obras de Infraestrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, 

Esgoto e Transporte Por Dutos; 

• 429 – Construção de Outras Obras de Infraestrutura; 

• 431 – Demolição e Preparação do Terreno. 

5. BDI MÃO DE OBRA – DESONERADO 

Para o cálculo do BDI, com a desoneração do INSS na folha de pagamento, a alíquota 

da CPRB deverá ser inclusa como imposto. Portanto, para: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4,00%;        𝑅𝑅 = 0,97%;        𝑆𝑆 + 𝐺𝐺 = 0,80%;        𝐵𝐵𝐷𝐷 = 0,76;        𝐿𝐿 = 6,16% 

𝑇𝑇 = 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑃𝑃𝐵𝐵𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐷𝐷𝐵𝐵𝐶𝐶𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑅𝑅𝐵𝐵 = 5,00% + 0,65% + 3,00% + 4,50% = 13,15% 

Utilizando a fórmula do TCU, temos: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = �
[1 + (𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑅𝑅 + 𝑆𝑆 + 𝐺𝐺)](1 + 𝐵𝐵𝐷𝐷)(1 + 𝐿𝐿)

1 − 𝑇𝑇
− 1� × 100 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐵𝐵𝐶𝐶 =  �
[1 + (4,00% + 0,97% + 0,80%)](1 + 0,76%)(1 + 6,16%)

1 − 13,15%
− 1� × 100 = 𝟐𝟐𝟑𝟑,𝟐𝟐𝟏𝟏% 

6. BDI MATERIAIS – DESONERADO 

Para: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4,00%;        𝑅𝑅 = 0,97%;        𝑆𝑆 + 𝐺𝐺 = 0,80%;        𝐵𝐵𝐷𝐷 = 0,76;        𝐿𝐿 = 6,16% 

𝑇𝑇 = 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑃𝑃𝐵𝐵𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐷𝐷𝐵𝐵𝐶𝐶𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑅𝑅𝐵𝐵 = 0% + 0,65% + 3,00% + 4,50% = 8,15% 

Utilizando a fórmula do TCU, temos: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = �
[1 + (𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑅𝑅 + 𝑆𝑆 + 𝐺𝐺)](1 + 𝐵𝐵𝐷𝐷)(1 + 𝐿𝐿)

1 − 𝑇𝑇
− 1� × 100 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐵𝐵𝐶𝐶 =  �
[1 + (4,00% + 0,97% + 0,80%)](1 + 0,76%)(1 + 6,16%)

1 − 8,15%
− 1� × 100 = 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟖𝟖% 
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ANEXO IE – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

1. HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS 

Para o cálculo do salário mensal de cada membro da Equipe para Atendimento 

Contínuo, devemos considerar as horas trabalhadas no período médio mensal. 

Tabela 1. Horas Trabalhadas por Mês 

Horas Trabalháveis 
Por semana 
Por mês 

44 
220 

Foram consideradas 44h (semanais) por dia de trabalho previstas em contrato. 

2. PREÇO DE REFERÊNCIA 

Para o cálculo do preço de referência, foi utilizada a mediana entre 5 tabelas 

referenciais (quando disponível): 

- SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil); 
- SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras); 
- Relatório CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços); 
- Relatório FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação); 
- Tabela de Custos EDIF-SMSO (Secretaria Municipal de Serviços e Obras de São Paulo). 

Tabela 2. Mês de referência das planilhas 

Referência Mês de Referência/Boletim1 
SINAPI Abr/19 
SICRO Out/18 
CPOS Boletim 175 
FDE Abr/19 
EDIF Jan/19 

 

3. ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Segundo TISAKA (2006), são encargos complementares: vale-transporte, alimentação 

(café da manhã, lanche da tarde, almoço ou jantar), EPI (equipamentos de proteção 

individual), uniformes, ferramentas manuais, seguro de vida coletivo e exames da saúde 

                                                      
1 Consulta realizada em: 28 mai. 2019. 
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ocupacional. Para o cálculo desses itens TISAKA publicou em seu livro Orçamento na 

Construção Civil – Consultoria, Projeto e Execução o seguinte estudo: 

VALE TRANSPORTE 

Conforme determina o Decreto nº 95.247/87, o empregador obriga-se a cobrir as 

despesas de transportes, para o montante excedente a 6% (seis por cento) do salário do 

trabalhador. Assim, a fórmula para obtermos um custo estimado relativo ao vale-transporte 

é a seguinte: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 2 × 𝐶𝐶1 × 𝑁𝑁 − (𝑆𝑆 × 0,06) 

Onde: 

VT = vale transporte (% sobre o salário base do trabalhador) 
C1 = R$ 4,702 (tarifa de transporte urbano) 
N = 21 (média do número de dias trabalhados no mês) 
S = salário mensal do trabalhador 

REFEIÇÃO MÍNIMA (CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE) 

De acordo com o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho3 (Campinas/SP), as 

empresas obrigam-se a fornecer uma refeição mínima matinal, com custeio de 1% (um por 

cento) do valor do salário/hora por dia útil trabalhado. Temos, portanto: 

𝑉𝑉𝐶𝐶 = 𝐶𝐶2 × 𝑁𝑁 − (0,033 × 𝑆𝑆 × 21 × 0,01) 

Onde: 

VC = vale café da manhã + lanche da tarde (% sobre o salário base do trabalhador) 
C2 = R$ 10,00 (custo do café da manhã + lanche da tarde) 

                                                      
2 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS. Tarifas. Disponível em: 
<http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/pt-br/site.php?secao=tarifas&pub=14995>. Acesso 
em: 28 mai. 2019. 
3 SINDUSCON-SP. Convenção Coletiva – Campinas. Disponível em: 
<http://www.sindusconsp.com.br/convencao-coletiva/>. Acesso em: 28 mai. 2019. 
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REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTA) 

Conforme cláusula terceira da Convenção Coletiva de Trabalho (Campinas/SP), as 

empresas ficam obrigadas a fornecer aos seus empregados almoço, ticket-refeição, cesta-

básica ou ticket/vale/cheque supermercado, subsidiados no mínimo em 95% do respectivo 

valor. Assim: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐶𝐶3 × 𝑁𝑁 × 0,95 

Onde: 

VR = tíquete refeição (% sobre o salário base do trabalhador) 
C3 = R$ 22,004 (tíquete refeição estabelecido na Convenção Coletiva 2018 e previsão 

de reajuste 20194) 

UNIFORMES 

Deverão ser fornecidos, a cada funcionário da equipe de atendimento contínuo, 02 

(dois) conjuntos de uniformes no início da execução do contrato. 

A partir da data de início da execução dos serviços, os uniformes deverão ser 

substituídos a cada 6 (seis) meses, ou, a qualquer tempo, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas após comunicação escrita da FUMEC, sempre que não atendam às condições mínimas 

de apresentação. 

O conjunto de uniformes deverá ser composto de: camisa gola polo com bolso e 2 

botões (ou jaleco em brim), com emblema da empresa; calça jeans com emblema da empresa; 

cinto de couro; meia; bota solado de borracha. 

𝑈𝑈 =
𝐶𝐶4 × 4

12
 

Onde: 

U = custo mensal de uniformes (por trabalhador) 
                                                      
4 SINDUSCON-SP. Notícias. Disponível em: <https://sindusconsp.com.br/recomendacao-antecipacao-em-
salarios-e-alimentacao/>. Acesso em: 28 mai. 2019. 
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C4 = R$ 150,00 (valor de 01 conjunto de uniforme) 

EPIs 

De acordo com o Art. 166 da CLT, o NR-6 e o NR-18 da Lei nº 6.514/77, a empresa está 

obrigada a fornecer EPI aos empregados, incluindo, conforme Convenção Coletiva, protetor 

solar. 

Como o SINAPI publica valores de referência de EPIs para composição de encargos 

complementares, utilizaremos estes valores para a composição dos custos. 

FERRAMENTAS MANUAIS 

A empresa obriga-se a fornecer as ferramentas manuais necessárias para a execução 

dos serviços. 

Como o SINAPI publica valores de referência das ferramentas manuais para 

composição de encargos complementares, utilizaremos estes valores para a composição dos 

custos. 

SEGURO DE VIDA COLETIVO E SAÚDE OCUPACIONAL 

A empresa obriga-se a fornecer seguro de vida coletivo aos seus funcionários da equipe 

de atendimento contínuo, assim como realizar exames de saúde ocupacional (admissional, 

mudança de função, periódicos, retorno ao trabalho e demissional), conforme NR-7. 

Como o SINAPI publica valores de referência de seguro e exames para composição de 

encargos complementares, utilizaremos estes valores para a composição dos custos. 

TRANSPORTE ENTRE LOCAIS DOS SERVIÇOS 

Os estudos citados acima consideram apenas o transporte dos funcionários de suas 

respectivas casas ao local de trabalho, pois em obras, todos os serviços estarão concentrados 

em um único local. 
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Tendo em vista que, para este contrato, em um único dia, serão realizados serviços em 

mais de um local, será necessário considerar a locomoção da equipe entre os locais onde serão 

realizados os serviços. 

Para o cálculo, foi considerada a média ponderada das distâncias aos locais atendidos 

no último ano (Jan/18 a Dez/18), tomando-se como peso os gastos naquele local. 

A média de distância anual calculada foi de, aproximadamente, 5.200km. 

Como o custo desse transporte independe da quantidade ou do valor da mão de obra, 

deverá ser considerado custo indireto para formulação da proposta comercial. 

4. EQUIPE PARA ATENDIMENTO CONTÍNUO (MENSALISTA) 

Tabela 3. Salário horário de mão de obra da equipe para atendimento contínuo 

 

Considerando 220 horas trabalhadas no mês e a previsão de reajuste de 5,07% 

(SINDUSCON-SP5 e SINTRACON-SP6 a partir de Mai/19: 

Tabela 4. Salário mensal de mão de obra da equipe para atendimento contínuo 

 

Com base no salário de cada funcionário e nas informações abaixo, podemos calcular 

os encargos complementares conforme descritos no item anterior deste documento: 

                                                      
5 SINDUSCON-SP. Notícias. Disponível em: <https://sindusconsp.com.br/recomendacao-antecipacao-em-
salarios-e-alimentacao/>. Acesso em: 28 mai. 2019. 
6 SINTRACON-SP. Notícias. Disponível em: <https://www.sintraconsp.org.br/noticia/a-convencao-coletiva-
ainda-nao-foi-assinada-companheiros-entenda-melhor-neste-texto/>. Acesso em: 05 jun. 2019. 

SINAPI SICRO CPOS FDE EDIF MEDIANA
Encarregado 15,27R$             12,26R$             N/D N/D 20,01R$            15,27R$            

Eletricista 9,33R$                9,58R$                9,55R$              11,37R$            9,53R$              9,55R$              
Pintor 9,05R$                9,15R$                8,21R$              10,05R$            8,41R$              9,05R$              

Pedreiro 8,75R$                9,06R$                7,97R$              9,71R$              8,19R$              8,75R$              
Servente 6,75R$                7,28R$                6,55R$              7,89R$              6,62R$              6,75R$              

MÊS REAJUSTE (2019)
Encarregado 3.359,40R$       3.529,72R$          

Eletricista 2.101,00R$       2.207,52R$          
Pintor 1.991,00R$       2.091,94R$          

Pedreiro 1.925,00R$       2.022,60R$          
Servente 1.485,00R$       1.560,29R$          
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Tabela 5. Dados utilizados no cálculo de encargos complementares (mensalista) 

 

Tabela 6. Encargos complementares (mensalista) 

 

Baseado no histórico de contratações anteriores (ANEXO IF – PLANILHA ESTIMATIVA 

DE MATERIAIS) e na previsão deste contrato, podemos concluir que a parcela de maior peso 

no preço total da contratação é de mão de obra, portanto, para a composição do preço de 

referência, foi considerada a desoneração da contribuição previdenciária na folha de 

pagamento: 

Tabela 7. Preço mensal de mão de obra da equipe para atendimento contínuo 

 
LS = Leis Sociais; EC = Encargos Complementares; BDI = Bonificações e Despesas Indiretas 

As taxas de encargos sociais e cálculo do BDI estão demonstrados no ANEXO IC e 

ANEXO ID, respectivamente. 

Caso a licitante seja optante pela oneração (não desoneração) da folha de pagamento, 

deverá declarar a opção na proposta comercial. 

Média Dias Úteis 21,00
Transporte 4,70R$                
Desconto Transporte 6,00%
Café 10,00R$             
Desconto Café 1,00%
Alimentação 22,20R$             
Subsídio Alimentação 95,00%
Uniforme 150,00R$           
Qtde. Uniforme/Ano 4,00
EPIs SINAPI 191,10R$           
Ferramentas SINAPI 95,83R$             
Seguro SINAPI 9,76R$                
Exames SINAPI 63,58R$             

MÊS Transporte Café/Lanche Refeição Uniformes EPI Ferramentas Seguro Exames TOTAL EC
Encarregado 3.529,72R$       -R$                     185,29R$         442,89R$         50,00R$            9,56R$              -R$             9,76R$           63,58R$        761,08R$      

Eletricista 2.207,52R$       64,95R$                194,55R$         442,89R$         50,00R$            191,10R$         95,83R$        9,76R$           63,58R$        1.112,66R$  
Pintor 2.091,94R$       71,88R$                195,36R$         442,89R$         50,00R$            191,10R$         95,83R$        9,76R$           63,58R$        1.120,40R$  

Pedreiro 2.022,60R$       76,04R$                195,84R$         442,89R$         50,00R$            191,10R$         95,83R$        9,76R$           63,58R$        1.125,05R$  
Servente 1.560,29R$       103,78R$              199,08R$         442,89R$         50,00R$            191,10R$         95,83R$        9,76R$           63,58R$        1.156,02R$  

MÊS LS (49,01%) EC BDI (30,27%) TOTAL
Encarregado 3.529,72R$       1.729,92R$          761,08R$         1.822,47R$      7.843,19R$      

Eletricista 2.207,52R$       1.081,91R$          1.112,66R$      1.332,51R$      5.734,59R$      
Pintor 2.091,94R$       1.025,26R$          1.120,40R$      1.282,72R$      5.520,33R$      

Pedreiro 2.022,60R$       991,28R$              1.125,05R$      1.252,85R$      5.391,77R$      
Servente 1.560,29R$       764,70R$              1.156,02R$      1.053,70R$      4.534,71R$      
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5. EQUIPE DE SUPORTE (HORISTA) 

Tabela 8. Salário horário de mão de obra da equipe de suporte 

 

O valor de reajuste do engenheiro civil para o ano de 2019 ainda não foi publicado na 

data da elaboração deste documento, por isso manteve-se o mesmo para o cálculo. O valor 

de reajuste do jardineiro já foi considerado, uma vez que a respectiva convenção coletiva 

(FEMACO SINDVERDE) tem como data base 1º de março. Os demais valores foram reajustados 

em 5,07%, conforme previsão de reajuste dada pelo SINDUSCON-SP e SINTRACON-SP. 

Para o cálculo dos encargos complementares, foram utilizados os valores publicados 

pelo SINAPI, que se seguem: 

Tabela 9. Encargos Complementares (horista) 

 

A Convenção Coletiva prevê refeição apenas para operários, portanto, o valor deste 

item para o engenheiro civil foi zerado. 

Tabela 10. Preço Horário de mão de obra da equipe de suporte 

 

Caso a licitante seja optante pela oneração (não desoneração) da folha de pagamento, 

deverá declarar a opção na proposta comercial. 

SINAPI SICRO CPOS FDE EDIF MEDIANA REAJUSTE (2019)
Engenheiro Civil 45,61R$            56,19R$            67,01R$            N/D 76,44R$            61,60R$            61,60R$                

Serralheiro 8,75R$              9,30R$              10,47R$            14,67R$             12,28R$            10,47R$            11,00R$                
Marceneiro 8,14R$              N/D 12,24R$            14,13R$             11,84R$            12,04R$            12,65R$                
Vidraceiro 7,94R$              N/D 9,55R$              13,62R$             11,42R$            10,49R$            11,02R$                
Jardineiro 8,46R$              7,28R$              7,97R$              10,65R$             6,68R$              7,97R$              7,97R$                   

Refeição Transporte EPI Ferramentas Seguro Exames TOTAL EC
Engenheiro Civil -R$                0,57R$              0,98R$              -R$                  0,05R$              0,34R$              1,94R$                   

Serralheiro 2,62R$              0,57R$              0,98R$              0,43R$                0,05R$              0,34R$              4,99R$                   
Marceneiro 2,62R$              0,57R$              0,98R$              0,43R$                0,05R$              0,34R$              4,99R$                   
Vidraceiro 2,62R$              0,57R$              0,98R$              0,43R$                0,05R$              0,34R$              4,99R$                   
Jardineiro 2,62R$              0,57R$              0,98R$              0,43R$                0,05R$              0,34R$              4,99R$                   

MÊS LS (86,73%) EC BDI (30,27%) TOTAL
Engenheiro Civil 61,60R$            53,43R$            1,94R$              35,41R$             152,37R$         

Serralheiro 11,00R$            9,54R$              4,99R$              7,73R$                33,26R$            
Marceneiro 12,65R$            10,97R$            4,99R$              8,66R$                37,27R$            
Vidraceiro 11,02R$            9,56R$              4,99R$              7,74R$                33,31R$            
Jardineiro 7,97R$              6,91R$              4,99R$              6,02R$                25,89R$            
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6. PREVISÃO ESTIMATIVA ANUAL 

Tabela 11. Previsão estimativa anual da equipe para atendimento contínuo 

 

Tabela 12. Previsão anual da equipe de suporte 

 

Estimativa anual total de R$ 483.957,35 (quatrocentos e oitenta e três mil, 

novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos). 

 

Qtde ANUAL
Encarregado 1 94.118,22R$        

Eletricista 1 68.815,11R$        
Pintor 1 66.243,93R$        

Pedreiro 1 64.701,22R$        
Servente 2 108.833,01R$      

TOTAL 402.711,49R$      

HORA
PREVISÃO
MENSAL

MENSAL ANUAL

Engenheiro Civil 152,37R$         24 h 3.656,91R$      43.882,90R$     
Serralheiro 33,26R$            24 h 798,25R$         9.578,97R$       
Marceneiro 37,27R$            24 h 894,55R$         10.734,63R$     
Vidraceiro 33,31R$            24 h 799,47R$         9.593,69R$       
Jardineiro 25,89R$            24 h 621,31R$         7.455,67R$       

TOTAL 81.245,86R$     
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65 SINAPI 5 UNI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 0,66R$                   3,30R$                  

96 SINAPI 2 UNI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA 8,43R$                   16,86R$               

99 SINAPI 1 UNI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA 17,90R$                17,90R$               

122 SINAPI 2 UNI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 49,77R$                99,54R$               

135 SINAPI 144 KG
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
5,47R$                   787,68R$             

142 SINAPI 24 UNI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 33,24R$                797,76R$             

181 SINAPI 3 JG

BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

(NAO INCLUI ALIZARES)

111,59R$              334,77R$             

296 SINAPI 2 UNI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,10R$                   2,20R$                  

301 SINAPI 2 UNI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,96R$                   3,92R$                  

311 SINAPI 10 UNI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) 6,37R$                   63,70R$               

337 SINAPI 2 KG ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 10,90R$                21,80R$               

342 SINAPI 121 KG ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) 10,16R$                1.229,36R$         

370 SINAPI 10,6 M³ AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 52,48R$                556,29R$             

377 SINAPI 8 UNI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 25,00R$                200,00R$             

394 SINAPI 5 UNI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 1,46R$                   7,30R$                  

400 SINAPI 58 UNI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,74R$                   42,92R$               

410 SINAPI 20 UNI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM 0,10R$                   2,00R$                  

412 SINAPI 200 UNI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM 0,66R$                   132,00R$             

533 SINAPI 0,36 M²
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL 

A 2025 CM2
13,64R$                4,91R$                  

981 SINAPI 200 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 4 MM2
1,94R$                   388,00R$             

982 SINAPI 220 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 6 MM2 ‐ PRETO
2,72R$                   598,40R$             

1013 SINAPI 582 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 1,5 MM2
0,68R$                   395,76R$             

1014 SINAPI 2367 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2
1,08R$                   2.556,36R$         

1079 SINAPI 16 UNI REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W 18,75R$                300,00R$             

1110 SINAPI 15 M CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM 32,45R$                486,75R$             

1114 SINAPI 30 M RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM 32,45R$                973,50R$             

1163 SINAPI 2 UNI
CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 3/4"

3,17R$                   6,34R$                  

1200 SINAPI 1 UNI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 6,36R$                   6,36R$                  

1292 SINAPI 6,5 M² PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 47,07R$                305,96R$             

1297 SINAPI 2 M² PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 19,15R$                38,30R$               

1362 SINAPI 2,2 M² CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =15 MM 33,65R$                74,03R$               

1379 SINAPI 174 KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 0,39R$                   67,86R$               

1381 SINAPI 321 KG ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,45R$                   144,45R$             

1563 SINAPI 10 UNI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA 

CABOS ATE 70 MM2
13,45R$                134,50R$             

1813 SINAPI 4 UNI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" 11,40R$                45,60R$               

1872 SINAPI 10 UNI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1,76R$                   17,60R$               

1925 SINAPI 1 UNI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 28,29R$                28,29R$               

2510 SINAPI 1 UNI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE 17,07R$                17,07R$               

2373 SINAPI 1 UNI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V 80,77R$                80,77R$               

2388 SINAPI 1 UNI DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V 45,96R$                45,96R$               

2391 SINAPI 1 UNI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A 252,59R$              252,59R$             

2392 SINAPI 2 UNI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V 57,32R$                114,64R$             

2415 SINAPI 10 M² DIVISORIA CEGA (N1) ‐ PAINEL MSO/COMEIA E=35MM ‐ PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO ‐ COLOCADA 74,68R$                746,80R$             

2432 SINAPI 3 UNI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 

COM PARAFUSOS
35,55R$                106,65R$             

2433 SINAPI 12 UNI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, 

COM PARAFUSOS
12,04R$                144,48R$             

2488 SINAPI 180 UNI CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 1,32R$                   237,60R$             

2565 SINAPI 61 UNI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA 6,58R$                   401,38R$             

2580 SINAPI 51 UNI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA 10,34R$                527,34R$             

2623 SINAPI 12 UNI CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") 5,57R$                   66,84R$               

2688 SINAPI 45 M ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM 1,17R$                   52,65R$               

2742 SINAPI 404 M
MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D =12 A 15 CM (PARA 

ESCORAMENTO)
2,03R$                   820,12R$             

3081 SINAPI 1 UNI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA 

ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO ‐ NIVEL SEGURANCA MEDIO ‐ COMPLETA
97,54R$                97,54R$               

3090 SINAPI 10 UNI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA 

ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO ‐ NIVEL SEGURANCA MEDIO ‐ COMPLETA
52,11R$                521,10R$             

3097 SINAPI 4 UNI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS 

ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO ‐ NIVEL SEGURANCA MEDIO ‐ COMPLETA
48,22R$                192,88R$             

ANEXO IF ‐ PLANILHA ESTIMATIVA DE MATERIAIS

CÓDIGO TABELA QTDE. UND. ITEM
VALOR
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3143 SINAPI 3 UNI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) 4,89R$                   14,67R$               

3146 SINAPI 1 UNI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 2,15R$                   2,15R$                  

3148 SINAPI 2 UNI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 7,93R$                   15,86R$               

3315 SINAPI 60 KG GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS 0,59R$                   35,40R$               

3396 SINAPI 30 UNI SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA 4,26R$                   127,80R$             

3442 SINAPI 8 UNI JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 3/4" 5,62R$                   44,96R$               

3451 SINAPI 3 UNI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" 5,27R$                   15,81R$               

3497 SINAPI 2 UNI JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 11,11R$                22,22R$               

3503 SINAPI 2 UNI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 5,58R$                   11,16R$               

3517 SINAPI 3 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,57R$                   7,71R$                  

3518 SINAPI 5 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,20R$                   11,00R$               

3520 SINAPI 5 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 5,85R$                   29,25R$               

3522 SINAPI 6 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 2,52R$                   15,12R$               

3526 SINAPI 13 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,77R$                   23,01R$               

3528 SINAPI 2 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 5,81R$                   11,62R$               

3529 SINAPI 37 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,55R$                   20,35R$               

3531 SINAPI 6 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,69R$                   10,14R$               

3536 SINAPI 1 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,65R$                   1,65R$                  

3540 SINAPI 8 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 4,24R$                   33,92R$               

3659 SINAPI 1 UNI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 11,44R$                11,44R$               

3662 SINAPI 2 UNI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 6,23R$                   12,46R$               

3670 SINAPI 1 UNI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 15,22R$                15,22R$               

3752 SINAPI 7 UNI LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) 57,76R$                404,32R$             

3755 SINAPI 9 UNI LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) 16,14R$                145,26R$             

3757 SINAPI 1 UNI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) 36,06R$                36,06R$               

3767 SINAPI 215 UNI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) 0,61R$                   131,15R$             

3768 SINAPI 16 UNI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 2,57R$                   41,12R$               

3777 SINAPI 348 M² LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA 0,86R$                   299,28R$             

3803 SINAPI 3 UNI
LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 

20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA
29,80R$                89,40R$               

3847 SINAPI 1 UNI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO 20,98R$                20,98R$               

3863 SINAPI 7 UNI LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3,48R$                   24,36R$               

3864 SINAPI 4 UNI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 9,06R$                   36,24R$               

3873 SINAPI 2 UNI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 7,73R$                   15,46R$               

3897 SINAPI 3 UNI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,94R$                   2,82R$                  

3899 SINAPI 5 UNI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 4,46R$                   22,30R$               

3904 SINAPI 9 UNI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,59R$                   5,31R$                  

3909 SINAPI 18 UNI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 3,74R$                   67,32R$               

3919 SINAPI 1 UNI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" 6,14R$                   6,14R$                  

4048 SINAPI 2 LITRO MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 3,88R$                   7,76R$                  

4051 SINAPI 25 18L MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 70,00R$                1.750,00R$         

4052 SINAPI 16 18L MASSA ACRILICA 108,77R$              1.740,32R$         

4178 SINAPI 2 UNI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 3,56R$                   7,12R$                  

4224 SINAPI 4 LITROS QUEROSENE 13,25R$                53,00R$               

4305 SINAPI 20 UNI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM 

MADEIRA
1,26R$                   25,20R$               

4329 SINAPI 30 UNI
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

2"
1,51R$                   45,30R$               

4331 SINAPI 6 UNI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" 2,86R$                   17,16R$               

4332 SINAPI 158 UNI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" 0,76R$                   120,08R$             

4336 SINAPI 6 UNI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", 3,66R$                   21,96R$               

4341 SINAPI 16 UNI PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" 0,70R$                   11,20R$               

4358 SINAPI 182 UNI
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 65 MM
1,41R$                   256,62R$             

4374 SINAPI 66 UNI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 0,11R$                   7,26R$                  

4375 SINAPI 112 UNI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 0,03R$                   3,36R$                  

4376 SINAPI 211 UNI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 0,05R$                   10,55R$               

4377 SINAPI 22 UNI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM
0,13R$                   2,86R$                  

4384 SINAPI 26 UNI
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S‐10
15,69R$                407,94R$             

4417 SINAPI 65 M
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
4,40R$                   286,00R$             

4460 SINAPI 18 M
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
7,65R$                   137,70R$             

4721 SINAPI 6 M³ PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 49,99R$                299,94R$             

4823 SINAPI 12 KG MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 36,40R$                436,80R$             

4987 SINAPI 4 UNI PORTA DE MADEIRA SEMI‐OCA ENCABECADA, FOLHA LISA PARA VERNIZ, *90 X 210 X 3,5* CM 209,74R$              838,96R$             

5061 SINAPI 1,5 KG PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 9,93R$                   14,90R$               

5063 SINAPI 4 KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) 12,05R$                48,20R$               

5090 SINAPI 7 UNI
CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, 

CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES
14,91R$                104,37R$             

6005 SINAPI 1 UNI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF1509) 49,31R$                49,31R$               

6010 SINAPI 1 UNI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) 54,89R$                54,89R$               

6028 SINAPI 3 UNI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) 76,46R$                229,38R$             
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6085 SINAPI 74 LITRO SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 6,44R$                   476,56R$             

6136 SINAPI 5 UNI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 97,63R$                488,15R$             

6142 SINAPI 3 UNI
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 

ESPUDE
5,67R$                   17,01R$               

6149 SINAPI 1 UNI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 13,88R$                13,88R$               

6150 SINAPI 1 UNI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " 124,20R$              124,20R$             

6153 SINAPI 1 UNI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO 2,95R$                   2,95R$                  

6157 SINAPI 5 UNI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " 33,34R$                166,70R$             

6189 SINAPI 6 M TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA 12,73R$                76,38R$               

7091 SINAPI 1 UNI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 11,23R$                11,23R$               

7122 SINAPI 1 UNI
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
8,32R$                   8,32R$                  

7139 SINAPI 7 UNI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,94R$                   6,58R$                  

7141 SINAPI 2 UNI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 6,84R$                   13,68R$               

7142 SINAPI 6 UNI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 7,64R$                   45,84R$               

7258 SINAPI 500 UNI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM 0,26R$                   130,00R$             

7288 SINAPI 51,8 LITRO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO ‐ PRETO 27,42R$                1.420,36R$         

7292 SINAPI 54 LITRO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 24,20R$                1.306,80R$         

7304 SINAPI 3,6 LITRO TINTA EPOXI PREMIUM 57,47R$                206,89R$             

7345 SINAPI 668,6 LITRO TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA 15,55R$                10.396,73R$       

7356 SINAPI 3,6 LITRO TINTA ACRILICA PREMIUM, COR MARFIM (ELEVADOR) 17,99R$                64,76R$               

7528 SINAPI 27 UNI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 6,22R$                   167,94R$             

7543 SINAPI 1 UNI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 3,98R$                   3,98R$                  

7606 SINAPI 1 UNI
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E BALAO 

METALICO
57,68R$                57,68R$               

9835 SINAPI 5 M TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 3,71R$                   18,55R$               

9836 SINAPI 10 M TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 10,29R$                102,90R$             

9837 SINAPI 1 M TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 9,12R$                   9,12R$                  

9838 SINAPI 28 M TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 6,31R$                   176,68R$             

9868 SINAPI 29 M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) 2,81R$                   81,49R$               

9869 SINAPI 1 M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) 6,31R$                   6,31R$                  

9873 SINAPI 4 M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) 17,75R$                71,00R$               

9875 SINAPI 17 M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR‐5648) 10,52R$                178,84R$             

9885 SINAPI 1 UNI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" 14,62R$                14,62R$               

9910 SINAPI 1 UNI UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 58,71R$                58,71R$               

10228 SINAPI 5,5 UNI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO 197,98R$              1.088,89R$         

10422 SINAPI 1 UNI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA 333,13R$              333,13R$             

10425 SINAPI 2 UNI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM 81,53R$                163,06R$             

10426 SINAPI 3 UNI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM 184,89R$              554,67R$             

10491 SINAPI 0,52 M VIDRO LISO INCOLOR 6 MM ‐ SEM COLOCACAO 163,04R$              84,78R$               

10492 SINAPI 1,41 M² VIDRO LISO INCOLOR 4MM ‐ SEM COLOCACAO 115,09R$              162,28R$             

10498 SINAPI 1 KG MASSA PARA VIDRO 7,31R$                   7,31R$                  

10499 SINAPI 2 M VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM ‐ SEM COLOCACAO 95,91R$                191,82R$             

10511 SINAPI 41 UNI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 (SACO DE 50 KG) 19,90R$                815,90R$             

10515 SINAPI 14,2 M² REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 35,17R$                499,41R$             

10555 SINAPI 3 UNI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA 

EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
202,42R$              607,26R$             

10556 SINAPI 1 UNI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA 

EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
215,05R$              215,05R$             

11058 SINAPI 253 UNI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") 0,25R$                   63,25R$               

11059 SINAPI 60 UNI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") 0,19R$                   11,40R$               

11190 SINAPI 1 UNI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) ‐ ACESSO LAJE COZINHA 158,30R$              158,30R$             

11479 SINAPI 6 UNI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE 

MAQUINA) ‐ NIVEL DE SEGURANCA MEDIO
35,31R$                211,86R$             

11552 SINAPI 6 M PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), 8,02R$                   48,12R$               

11672 SINAPI 1 UNI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO 35,38R$                35,38R$               

11678 SINAPI 4 UNI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO 96,82R$                387,28R$             

11681 SINAPI 1 UNI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM 6,87R$                   6,87R$                  

11684 SINAPI 8 UNI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM 24,50R$                196,00R$             

11686 SINAPI 6 UNI
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE 

EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)
7,87R$                   47,22R$               

11749 SINAPI 3 UNI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552‐B) 33,15R$                99,45R$               

11762 SINAPI 1 UNI TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) 48,11R$                48,11R$               

11773 SINAPI 3 UNI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " 77,96R$                233,88R$             

11795 SINAPI 7,61 M²
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
422,64R$              3.216,29R$         

11830 SINAPI 1 UNI
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO 

PLASTICO
35,95R$                35,95R$               

11906 SINAPI 15 M CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM 2,44R$                   36,60R$               

11916 SINAPI 73 M CABO TELEFONICO CTP ‐ APL ‐ 50, 10 PARES, USO EXTERNO 6,22R$                   454,06R$             

11962 SINAPI 56 UNI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 0,15R$                   8,40R$                  

12114 SINAPI 1 UNI CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM 91,72R$                91,72R$               

12147 SINAPI 86 UNI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) 9,48R$                   815,28R$             
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12239 SINAPI 132 UNI
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (NÃO INCLUI REATOR E 

LAMP)
19,70R$                2.600,40R$         

12267 SINAPI 5 UNI LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 101,12R$              505,60R$             

12273 SINAPI 7 UNI

PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS 

EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO 

TEMPERADO.

52,00R$                364,00R$             

12294 SINAPI 3 UNI SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS 8,83R$                   26,49R$               

12430 SINAPI 1 UNI UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 3/4"  25,31R$                25,31R$               

12815 SINAPI 127 UNI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 8,46R$                   1.074,42R$         

12909 SINAPI 2 UNI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 2,88R$                   5,76R$                  

13141 SINAPI 9,8 m TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M 32,56R$                319,09R$             

13329 SINAPI 791 UNI SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS 3,70R$                   2.926,70R$         

13348 SINAPI 16 UNI
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 

18MM
0,83R$                   13,28R$               

13415 SINAPI 1 UNI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) 40,50R$                40,50R$               

13984 SINAPI 3 UNI TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) 33,62R$                100,86R$             

14053 SINAPI 11 UNI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA 7,66R$                   84,26R$               

20017 SINAPI 30 M
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ 

EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
3,08R$                   92,40R$               

20044 SINAPI 1 UNI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM 6,09R$                   6,09R$                  

20080 SINAPI 2 UNI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 15,79R$                31,58R$               

20096 SINAPI 3 UNI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,14R$                60,42R$               

20111 SINAPI 17 UNI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 9,16R$                   155,72R$             

20235 SINAPI 8 UNI
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 

MM (SEM AMIANTO)
40,07R$                320,56R$             

21112 SINAPI 2 UNI
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E 

FECHAMENTO AUTOMATICO
170,42R$              340,84R$             

21128 SINAPI 346 M ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90MM 9,03R$                   3.124,38R$         

21141 SINAPI 55,5 m²
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA‐60, Q‐92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 

60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
8,25R$                   457,88R$             

34348 SINAPI 120 UNI
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 

MM
23,42R$                2.810,40R$         

34349 SINAPI 40 UNI HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M 9,36R$                   374,40R$             

34356 SINAPI 5 KG REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO 2,57R$                   12,85R$               

34357 SINAPI 22 KG REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO 2,86R$                   62,92R$               

34360 SINAPI 11,9 KG PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO 21,83R$                259,78R$             

34391 SINAPI 28 M²
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) ‐ 

COLOCADO
550,90R$              15.425,20R$       

34439 SINAPI 15 KG AÇO CA 50 ‐ 10 MM (CORTADO E DOBRADO)  5,06R$                   75,90R$               

34457 SINAPI 8 KG AÇO CA 60 ‐ 6,0 MM (CORTADO E DOBRADO) 5,02R$                   40,16R$               

34568 SINAPI 70 UNI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)  2,69R$                   188,30R$             

34602 SINAPI 60 M CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 2,01R$                   120,60R$             

34616 SINAPI 1 UNI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A 37,79R$                37,79R$               

35273 SINAPI 30 M
PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (UTILIZADAS SOB AS CAIXAS D'ÁGUA)
44,73R$                1.341,90R$         

35277 SINAPI 1 UNI
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE 

APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA
402,07R$              402,07R$             

35692 SINAPI 18 LITRO TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA 44,25R$                796,50R$             

35693 SINAPI 45 LITRO TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA 8,25R$                   371,25R$             

36791 SINAPI 3 UNI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) 69,67R$                209,01R$             

36792 SINAPI 2 UNI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) 133,18R$              266,36R$             

36793 SINAPI 1 UNI MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1178) 279,29R$              279,29R$             

36794 SINAPI 3 UNI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM 128,37R$              385,11R$             

36796 SINAPI 1 UNI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA 135,23R$              135,23R$             

37401 SINAPI 1 UNI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 47,26R$                47,26R$               

37526 SINAPI 20 UNI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM 2,86R$                   57,20R$               

37588 SINAPI 1 UNI VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO 18,30R$                18,30R$               

37590 SINAPI 6 UNI SUPORTE MAO‐FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG (APOIO PERFILADO) 24,91R$                149,46R$             

37591 SINAPI 8 UNI SUPORTE MAO‐FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 34,67R$                277,36R$             

37949 SINAPI 4 UNI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,32R$                   5,28R$                  

38021 SINAPI 1 UNI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 18,48R$                18,48R$               

38062 SINAPI 9 UNI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 4,77R$                   42,93R$               

38063 SINAPI 2 UNI
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULO)
6,50R$                   13,00R$               

38064 SINAPI 21 UNI INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 13,47R$                282,87R$             

38065 SINAPI 1 UNI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 19,11R$                19,11R$               

38076 SINAPI 5 UNI
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULOS)
12,08R$                60,40R$               

38091 SINAPI 7 UNI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,64R$                   11,48R$               

38095 SINAPI 29 UNI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 3,47R$                   100,63R$             

38101 SINAPI 160 UNI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 5,29R$                   846,40R$             

38104 SINAPI 1 UNI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) 21,79R$                21,79R$               

38114 SINAPI 2 UNI INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) 12,05R$                24,10R$               

38123 SINAPI 9 KG SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO 58,28R$                524,52R$             
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38151 SINAPI 1 UNI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E 

ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO ‐ NIVEL DE SEGURANCA MEDIO ‐ COMPLETA
61,07R$                61,07R$               

38194 SINAPI 32 UNI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 26,20R$                838,40R$             

38386 SINAPI 3 UNI PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) 4,85R$                   14,55R$               

38637 SINAPI 3 UNI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " 122,70R$              368,10R$             

38638 SINAPI 1 UNI SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " 103,39R$              103,39R$             

38643 SINAPI 4 UNI VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO 24,40R$                97,60R$               

38769 SINAPI 2 UNI
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA‐LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
31,43R$                62,86R$               

38779 SINAPI 24 UNI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT 5,65R$                   135,60R$             

38780 SINAPI 2 UNI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) 10,21R$                20,42R$               

38781 SINAPI 4 UNI LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) 34,46R$                137,84R$             

38877 SINAPI 100 KG MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO 5,54R$                   554,00R$             

38883 SINAPI 2 UNI TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X25 X 20 MM 19,05R$                38,10R$               

39024 SINAPI 1 UNI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM
597,45R$              597,45R$             

39028 SINAPI 57 M PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 4,76R$                   271,32R$             

39126 SINAPI 5 UNI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO 3,41R$                   17,05R$               

39128 SINAPI 63 UNI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO 0,75R$                   47,25R$               

39132 SINAPI 6 UNI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO 1,51R$                   9,06R$                  

39232 SINAPI 290 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 25 MM2
11,48R$                3.329,20R$         

39247 SINAPI 10 M
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 

1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
3,23R$                   32,30R$               

39352 SINAPI 44 UNI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL 2,45R$                   107,80R$             

39374 SINAPI 7 UNI REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA 85,29R$                597,03R$             

39380 SINAPI 1 UNI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO 9,77R$                   9,77R$                  

39381 SINAPI 2 UNI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) 8,34R$                   16,68R$               

39387 SINAPI 804 UNI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 46,46R$                37.353,84R$       

39389 SINAPI 3 UNI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W 64,48R$                193,44R$             

39390 SINAPI 26 UNI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W 124,90R$              3.247,40R$         

39598 SINAPI 60 M CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E 1,34R$                   80,40R$               

39701 SINAPI 11 UNI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M 62,74R$                690,14R$             

39836 SINAPI 1 CJ
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ 

POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA
136,66R$              136,66R$             

39997 SINAPI 34 UNI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 0,21R$                   7,14R$                  

40535 SINAPI 100 KG PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM 6,46R$                   646,00R$             

42481 SINAPI 120,2 M²
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, 

E=*50* MM (COLETADO CAIXA)
21,06R$                2.531,41R$         

2.35.40 FDE 302,86 M² DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO 101,49R$              30.737,26R$       

3.10.29 FDE 14,7 M² TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS 331,75R$              4.876,73R$         

6.50.20 FDE 1 UNI CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA 189,64R$              189,64R$             

05.000.0209 CPOS 37 M3
Remoção de entulho de obra, material rejeitado (mistura de vegetação, isopor, manta asfáltica, lã de vidro), 

capacidade 4 m³
83,30R$                3.082,10R$         

03.000.0312 CPOS 2,72 M² Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida 454,08R$              1.235,10R$         

15.000.0463 CPOS 24 UNI
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio para 2 lâmpadas 

fluorescentes 28/54W, ref. 2517 Itaim ou equivalente
158,25R$              3.798,00R$         

04.000.0422 CPOS 6 M Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada 15,69R$                94,14R$               

11.000.0660 CPOS 2 UNI Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador 215,48R$              430,96R$             

11.000.0660 CPOS 2 UNI Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, latão cromado, DN 1/2´, ref. Presmatic 182,41R$              364,82R$             

05.000.0675 CPOS 1 M Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm, ref. Sekapiso ou equivalente  132,71R$              132,71R$             

07.000.0685 CPOS 4 UNI Luva de redução de 3/4´x 1/2´ para entrada de gás em latão  11,74R$                46,96R$               

05.000.0685 CPOS 1 UNI Pig Tail para manômetro em latão (rabo de porco), DN 1/2´  28,06R$                28,06R$               

11.000.0685 CPOS 1 UNI Regulador de alta pressão, vazão 90kg, mod.76510/3 Aliança 533,16R$              533,16R$             

12.000.0695 CPOS 2 UNI Reparo para válvula hidra 42,81R$                85,62R$               

12.000.0695 CPOS 2 UNI Tampa plástica para bacia sanitária 28,82R$                57,64R$               

02.000.0907 CPOS 128 M Canaleta em PVC na cor branca, de 20 x 10 mm, sistema X, ref. 30802 da Pial Legrand 2,30R$                   294,40R$             

15.000.0341 CPOS 11 UNI
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2

lâmpadas fluorescentes tubilares de 32/36W, ref. 3005 da Itaim ou equivalente 
110,67R$              1.217,37R$         

26.000.0446 CPOS 1 UNI Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 até 100A 96,55R$                96,55R$               

ESTIMATIVA ANUAL 189.447,68R$     

BDI (23,18%) 43.913,97R$       

TOTAL ANUAL 233.361,65R$     
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ANEXO II – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA/DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  
INTERESSADA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO 
E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA (MEDIANTE RESSARCIMENTO), NAS EDIFICAÇÕES 
OCUPADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – 
FUMEC/EJAS/CEPROCAMP, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
 
 
Assinalar 1 opção: 

( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que 
_________________________________________________RG n° ______________________ 
representante da empresa _____________________________________________________ 
CNPJ________________________________________________, compareceu na presente 
data das ____:____ às ____:____ no(s) local(ais) onde serão realizadas as manutenções, a fim 
de realizar a vistoria técnica e atestar o local, as instalações e as condições, tomando 
conhecimento de todas as informações e condições para a execução do objeto do Projeto 
Básico. 
 
(      ) Declaramos que a empresa __________________________________________________ 
não efetuou a visita técnica no local objeto desta licitação, mas assume incondicionalmente a 
responsabilidade de realizar manutenção nos locais em conformidade com todas as condições 
e exigências estabelecidas nesta licitação. 
 

 

Campinas, ______ de __________________ de 2019 

 

 

__________________________________ 

(Servidor da FUMEC) 
(Nome, assinatura e carimbo) 

 

 

__________________________________ 

(Nome da empresa licitante) 
(Nome, assinatura e carimbo do representante) 
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ANEXO III – MODELO DE PLANILHAS PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

1. PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA EQUIPE DE ATEND. CONTÍNUO 

 

CARGO

I
Valor do Salário

-R$            

II

A1 INSS 0,00% -R$            
A2 SESI 1,50% -R$            
A3 SENAI 1,00% -R$            
A4 INCRA 0,20% -R$            
A5 SEBRAE 0,60% -R$            
A6 Salário Educação 2,50% -R$            
A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00% -R$            
A8 FGTS 8,00% -R$            
A9 SECONCI 1,00% -R$            

17,80% -R$            

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00% -R$            
B2 Feriados 0,00% -R$            
B3 Auxílio-Enfermidade 0,71% -R$            
B4 13º Salário 8,33% -R$            
B5 Licença Paternidade 0,06% -R$            
B6 Faltas Justificadas 0,56% -R$            
B7 Dias de Chuvas 0,00% -R$            
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09% -R$            
B9 Férias Gozadas 6,51% -R$            
B10 Salário Maternidade 0,02% -R$            

16,28% -R$            

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98% -R$            
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09% -R$            
C3 Férias Indenizadas + 1/3 3,58% -R$            
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,71% -R$            
C5 Indenização Adicional 0,34% -R$            

11,70% -R$            

D1 Reincidência de A sobre B 2,90% -R$            
D2 Reincidência de A sobre C2 + Reincidência de A8 sobre C1 0,33% -R$            

3,23% -R$            
49,01% -R$            

III
Transporte -R$            
Desconto sobre salário - transporte 6,00% -R$            
Café da manhã / Lanche da tarde -R$            
Desconto sobre salário - café/lanche 1,00% -R$            
Refeição -R$            
Desconto - refeição (subsídio da empresa 95%) 5,00% -R$            
Uniformes -R$            
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) -R$            
Ferramentas -R$            
Seguro -R$            
Exames -R$            

-R$            

-R$            

IV BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Administração Central 4,00%
Riscos 0,97%
Seguros e Garantias 0,80%
Despesas Financeiras 0,76%
Lucro 6,16%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%

30,27% -R$            

-R$            

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Subtotal Grupo B
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Subtotal Grupo C

TOTAL - BDI

PREÇO TOTAL

TOTAL - REMUNERAÇÃO

Subtotal Grupo D
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL - ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS+ COMPLEMENTARES

GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO

VALOR MENSAL

SALÁRIO MENSAL

ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

Subtotal Grupo A
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
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2. PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA EQUIPE DE SUPORTE 

 

CARGO

I
Valor do Salário

-R$            

II

A1 INSS 0,00% -R$            
A2 SESI 1,50% -R$            
A3 SENAI 1,00% -R$            
A4 INCRA 0,20% -R$            
A5 SEBRAE 0,60% -R$            
A6 Salário Educação 2,50% -R$            
A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00% -R$            
A8 FGTS 8,00% -R$            
A9 SECONCI 1,00% -R$            

17,80% -R$            

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% -R$            
B2 Feriados 4,69% -R$            
B3 Auxílio-Enfermidade 0,93% -R$            
B4 13º Salário 10,86% -R$            
B5 Licença Paternidade 0,07% -R$            
B6 Faltas Justificadas 0,72% -R$            
B7 Dias de Chuvas 1,32% -R$            
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% -R$            
B9 Férias Gozadas 8,49% -R$            
B10 Salário Maternidade 0,03% -R$            

45,20% -R$            

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,19% -R$            
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% -R$            
C3 Férias Indenizadas + 1/3 4,66% -R$            
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,83% -R$            
C5 Indenização Adicional 0,44% -R$            

15,24% -R$            

D1 Reincidência de A sobre B 8,05% -R$            
D2 Reincidência de A sobre C2 + Reincidência de A8 sobre C1 0,44% -R$            

8,49% -R$            
86,73% -R$            

III
Refeição -R$            
Transporte -R$            
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) -R$            
Ferramentas -R$            
Seguro -R$            
Exames -R$            

-R$            

-R$            

IV BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Administração Central 4,00%
Riscos 0,97%
Seguros e Garantias 0,80%
Despesas Financeiras 0,76%
Lucro 6,16%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%

30,27% -R$            

-R$            

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

VALOR HORA

SALÁRIO HORA

TOTAL - REMUNERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO

PREÇO TOTAL

Subtotal Grupo D
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL - ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS+ COMPLEMENTARES

TOTAL - BDI

Subtotal Grupo A
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Subtotal Grupo B
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Subtotal Grupo C
GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
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3. QUADRO RESUMO 

 

4. BDI MATERIAIS 

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Será disponibilizado arquivo Excel (.xlsx) para facilitar a formulação da proposta de 

preço da licitante. (ANEXO IV – PLANILHA ZERADA) 

PROFISSIONAL
 PREÇO

UNITÁRIO 
QTDE.

POSTOS
 VALOR

MENSAL 
 VALOR
ANUAL 

Encarregado 1 -R$                       -R$                       
Eletricista 1 -R$                       -R$                       

Pintor 1 -R$                       -R$                       
Pedreiro 1 -R$                       -R$                       
Servente 2 -R$                       -R$                       

TOTAL -R$                       -R$                       

PROFISSIONAL
 PREÇO

UNITÁRIO 
ESTIMATIVA
MENSAL (h)

 VALOR
MENSAL 

 VALOR
ANUAL 

Eng. Civil 24 -R$                       -R$                       
Serralheiro 24 -R$                       -R$                       
Marceneiro 24 -R$                       -R$                       
Vidraceiro 24 -R$                       -R$                       
Jardineiro 24 -R$                       -R$                       

TOTAL -R$                       -R$                       

QUADRO RESUMO - EQUIPE PARA ATENDIMENTO CONTÍNUO

QUADRO RESUMO - EQUIPE DE SUPORTE

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
AC Administração Central 4,00%
R Riscos 0,97%

S + G Seguros e Garantias 0,80%
DF Despesas Financeiras 0,76%
L Lucro 6,16%

ISS 0,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%

BDI MATERIAIS 23,18%

T

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO
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Caso a licitante deseje, poderá apresentar sua própria planilha de formulação de 

proposta comercial, que deverá conter minimamente: 

• Salário do funcionário, mensal (equipe para atendimento contínuo) e horário 

(equipe de suporte); 

• Taxa de encargos sociais, discriminada por item e total; 

• Taxa de encargos complementares, discriminada por item e totais; 

• Taxa de BDI para mão de obra, discriminada por item e total; 

• Preço total ofertado por funcionário; 

• Preços unitários e totais das equipes para atendimento contínuo e de suporte; 

• Taxa de BDI para materiais de reposição, discriminada por item e total, que 

deverá estar harmonizado com o BDI de mão de obra da licitante, com exceção 

da alíquota de ISSQN, na qual deverá estar zerada. 

As informações já contidas nas planilhas de composição de custos e formação de 

preços são meramente estimativas, cabendo ao licitante preenchê-las e apresentá-las, em 

conformidade com a sua realidade e com o previsto neste edital. 

No caso de a licitante apresentar taxas diferentes das calculadas neste edital e anexos, 

sejam de encargos sociais, complementares, BDI mão de obra ou BDI materiais, a mesma 

deverá apresentar justificativa e memória de cálculo detalhada. 

O acúmulo de função encarregado/motorista deverá ser em comum acordo entre a 

empresa e o funcionário, não restando ônus ou responsabilidade para a FUMEC. 

A licitante deverá considerar os gastos com veículo(s), locação e manutenção de base 

(“QG”) e contratações temporárias para reposição da equipe (no caso de férias, licenças, 

rescisões, etc.) como custo indireto para formulação da proposta comercial, uma vez que 

essas despesas independem da quantidade ou do valor da mão de obra da equipe. 

Os salários e benefícios apresentados na proposta da licitante deverão respeitar os 

acordos nas convenções coletivas de seus respectivos sindicatos (SINDUSCON, SEESP, 

SIEMACO-SINDVERDE, etc.). 


