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Edital de CONCORRÊNCIA N° 000003/2018.

I - Preâmbulo (art. 40, caput)

1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO, ESTADO DA BAHIA, através da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela PORTARIA N° 029/2018, de 25 de
maio de 2018, com a devida autorização expedida pelo Senhor Prefeito Municipal, exarada do
Processo Administrativo n° 98/2018, e de conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização da licitação, no
dia 27/07/2018, às 10h30m, na Rua Miguel Marques de Almeida, 139 - Centro - CEP 44.895-
000 - BARRO ALTO - Bahia, na modalidade CONCORRÊNCIA N° 000003/2018, objetivando a
execução de obra descrita no item 2 deste edital, nas condições fixadas neste instrumento e
seus anexos, sendo a presente licitação do tipo Menor Preço Global por Lote/ e em regime
de empreitada por preço global por Lote.

1.2 - A abertura dos Envelopes A, contendo a documentação de Habilitação dar-se-
á no mesmo local indicado no item 1.1, às 10h30m, do dia 27/07/2018. Havendo a
concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, formalmente expressa pela
assinatura da Declaração de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo III, renunciando à
interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data a abertura dos
Envelopes B, contendo a Proposta de Preço, dos proponentes habilitados.

2-Objeto(art. 40,1)

2.1 - Constitui objeto da presente licitação:- REFORMAS DE ESCOLAS NO
MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - BA, conforme especificações e demais elementos técnicos
constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.

2.2 - O representante do licitante, identificado por documento hábil, deverá
entregar os envelopes "Documentação" e "Proposta", impreterivelmente, até dia, horário e local
fixados no preâmbulo deste edital.

2.2.1 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante
retardatário, exceto como ouvinte.

2.2.2 As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação
legal dos licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.

3 - Aquisição do Edital e dos Projetos Básico e Executivo (art. 40/XV e V e
art. 32,§ 5°)
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3.1-0 presente edital e demais anexos encontram-se à disposição para verificação
por parte dos interessados no site endereço constante do preâmbulo, de Segunda a Sexta-feira,

das 08:00h às 12:00h.

3.2 - Os interessados em adquirir fotocópia do edital e cópia heliográfica do projeto
básico e/ou executivo, poderão comparecer no endereço constante do preâmbulo.

4 - Informações Técnicas Complementares (art. 40, XVII)

4.1 - Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado válido, considerando-se, sempre, os
seguintes critérios:

a) Em caso de divergência entre os desenhos e o memorial descritivo prevalecerá
sempre o memorial descritivo.

b) Todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contidos
em outro deverão ser considerados.

c) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas
em escala, prevalecerão sempre as cotas dos desenhos.

4.2 - Os materiais a serem utilizados na obra serão fornecidos pela contratada, e
todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento ou utilização deverão ser incluídos
nos preços unitários para os diferentes serviços.

4.3 - Os materiais que forem utilizados na obra deverão ser novos e da melhor
qualidade, obedecer às especificações constantes no Memorial Descritivo e aprovados peia
Fiscalização da Contratante, antes de sua aquisição ou aplicação.

5 - Condições de Participação na Licitação (art. 40,VI)

5.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente
CADASTRADOS inscritos no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO,
válido na data de abertura da presente licitação e os não cadastrados, nos termos dos §§ 2° e
9° do art. 22 da Lei n° 8.666/93, e nas condições previstas neste edital.

5.2 - Estarão impedidas de participar direta ou indíretamente desta licitação:

5.2.1 - empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com
o Município de BARRO ALTO, durante o prazo da sanção aplicada;

5.2.2 - empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação;

5.2.3 - empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios durante o prazo da sanção aplicada;
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5.2.4 - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

5.2.5 - empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste
procedimento licitatório;

5.2.6 - empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação
judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

5.2.7 - sociedades integrantes de um mesmo grupo económico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não
agem representando interesse económico em comum;

5.2.8 - consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição;

5.2.9 - Empresas que tenham como sócio, gerente ou diretor, membro ou servidor
do Município de BARRO ALTO e seu cônjuge, companheiro(a) ou parente até o segundo grau.

6 - Forma de Apresentação dos Envelopes "A" e "B" e da Carta de
Credenciamento (art. 40, VI)

6.1 - Os envelopes A e B, contendo, respectivamente, a documentação referente à
habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no
preâmbulo deste edital, devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes
dizeres:

a) CONCORRÊNCIA N° 000003/2018

ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE: _ (nome da empresa)

b) CONCORRÊNCIA N° 000003/2018

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE: _ (nome da empresa)

6.2 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento licitatório, deverá formalizar uma carta de Credenciamento, conforme modelo
constante no Anexo I, a qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação na data de abertura
dos envelopes A.

7 - Documentação Referente à Habilitação (art. 40, VI e art. 27)

7.1 - O envelope A, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica,
técnica, econômico-financeira e fiscal deverá conter:

7.1.1 - Para a comprovação da habilitação jurídica: (arts. 28, 32 e 33)
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Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de
sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais
administradores.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercício.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País.
Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de
idoneidade, expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera
de Governo, de acordo com o modelo constante no Anexo II.

7.1.2 - Para comprovação da regularidade fiscal e Trabalhista: (arts. 29, 32 e 33)

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão conjunta de Débitos relativos à Tributos Federal e à Dívida Ativa da

União nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 003 de 22/11/2005;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação

de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
da lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na fornia
da lei;

e) Prova de regularidade relativa à Contribuições Previdenciárias e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1.3 - Para comprovação da qualificação técnica: (arts. 30, 32 e 33)

a) Registro ou inscrição da empresa e do responsável técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante com
suas anuidades devidamente quitadas e com a indicação do objeto social
compatível com o objeto desta licitação;

al)No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Bahia, deverão ser
providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da
assinatura do contrato.

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAil̂ i região
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome
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técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado serviços relativos à execução de
obra de construção de equipamento esportivo coberto, com características
técnicas similares às do objeto da presente licitação.

a.l) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de
cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional
como sócio, do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA ou
CAU da região competente, em que conste o profissional como
responsável técnico ou, ainda, de declaração de contratação futura do
profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.

a.2) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de
qualificação técnica, todos serão inabilitadas.

c) Atestado de capacidade técnico-profissional, devidamente registrado(s)
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região
onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectíva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s),
que comprove(m) ter os) profissional(is) executado para órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, atividade pertinente com
o objeto da presente Licitação;

d) Atestado de capacidade técnico-operacional, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por
esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter a licitante executado para órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, atividade
pertinente com o objeto da presente Licitação;

e) Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos
equipamentos necessários à execução da obra, de acordo com o modelo
constante no Anexo IV;

f) Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que recebeu
e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas
as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da presente licitação, de acordo com o modelo constante no Anexe
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g) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
de acordo com o modelo constante no Anexo VII.

h) Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor, expedida pelo licitante,
conforme modelo anexo IX;

i) Declaração de Vistoria fornecida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, comprovado que a licitante visitou em companhia de
servidor(a) da SEINFRA, o local da obra e de que conhece todas as
dificuldades referentes à execução do objeto ora licitado, inclusive no que
pertine ao terreno destinado à construção e implantação da obra, de acordo
com o modelo constante do Anexo VIII;
1.1.1) A Administração coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao
local da obra, que deverá ser previamente solicitada a SEINFRA pelo telefone
(74) 3629-1114, de 2a a 6a feira, no horário de 08h às 14h;

1.1.2) Para a vistoria o representante da licitante deverá ser o responsável
técnico da empresa, devido a complexidade do objeto desta licitação, bem
como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil no conselho de classe e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitação para a realização da vistoria.

1.1.3) Por ocasião da vistoria, que deverá ser realizada até 48 (quarenta e
oito horas) horas antes da data de abertura da proposta, a licitante deverá
trazer declaração em duas vias, em papel que identifique a empresa,
elaborada de acordo com o Anexo VIII, que será visada por servidor da
SEINFRA e constituirá documento de habilitação do certame.

7.1.4 - Para a comprovação da qualificação econômico-financeira: (arts. 31, 32 e
33)

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, tomando como Base a variação,
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de
outro indicador que o venha substituir.

a.l) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anónima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou
d65
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- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante.

a. 1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.

a. 1.3) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

a. 1.4) o Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
assinados por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o
valor mínimo igual a l (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b.l) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao Balanço.
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b. 1.1) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o
direito de efetuar os cálculos.

b.2) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá
ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o
memorial de cálculo correspondente.

c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede do proponente, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da
abertura da licitação.

d) Comprovação de património líquido no valor correspondente a 10% do valor
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita à data da
apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta
data através de índices oficiais (exigida somente no caso de a licitante
apresentar resultado inferior a l (um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Solvência Geral);

7.2 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastra l- CRC válido na data de
abertura desta licitação substituirá a apresentação dos documentos referentes à
comprovação de habilitação jurídica e dos documentos enumerados nos incisos I e
II do art. 29 da Lei n° 8.666/93.

7.3 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com
o original ou publicação em órgão de imprensa oficial.

8 - Proposta de Preço (art. 40, VI)

8.1 - A proposta de preço - Envelope B - devidamente assinada pelo proponente
ou seu responsável legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolvam valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter:

a) Cronograma físíco-financeiro, contendo as etapas de execução, de acordo
com o modelo constante no Anexo VIII, levando-se em consideração o prazo
máximo de execução dos serviços que será de 180 (cento e oitenta)dias.

b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e
somatório, de acordo com o orçamento básico em planilhas de quantitativos
e preços unitários constantes no Anexo XI.

c) Preço global da obra, devendo o preço incluir todas as despesas com
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como
despesas com materiais novos e de primeira qualidade, mão-de-obra,
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transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e
quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame,

d) Prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias, que será contado a partir
da data de entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de
início e incluir-se-á o dia do vencimento.

8.1.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar
discriminadamente as parcelas relativas à mão-de-obra, materiais,
equipamentos e serviços;

8.1.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os
compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

8.1.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.1.4 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso
da expressão "Verba" ou de unidades genéricas.

8.1.5 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual;

8.1.6 Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens
que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser
incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha
orçamentaria;

8.1.7 Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto;

8.1.8 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislação tributária;

8.1.9 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro
Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI.

8.2 - Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja
com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e
preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas
formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.

a) Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de
Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que
porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando
prevalecerá sempre o primeiro.

b) A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reunião de abertura ^^g^velopes
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"Proposta" e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o licitante
que não satisfizer tal exigência.

c) A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida
com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do
Envelope A -"Documentação".

9 - Procedimento (art. 43)

9.1 - Serão abertos os envelopes A, contendo a documentação relativa à
habilitação dos proponentes e procedidas a sua apreciação.

9.2 - Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 7 deste edital.

9.3 - Os envelopes B, contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados
aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua
denegação.

9.4 - Serão abertos os envelopes B, contendo a proposta de preço dos
proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha
havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

9.5 - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos
no item 8 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis.

9.6 - Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no
item 10 deste edital.

10 - Critério de Julgamento (art. 40, VII)

10.1 - Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se
vencedor o proponente que apresentar o Menor Preço Global por Lote.

10.2 - Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará por
sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde que
preliminarmente observado o disposto no inciso II do § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93.

10.3 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com Base no artigo
48, incisos I e II da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

10.3.1 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.3.2 Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente
Edital; ^^^^
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10.3.3 Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto
Básico;

10.3.4 Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou
vantagem Baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.3.5 Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles
constantes da Planilha Orçamentaria pela Administração.

10.3.6 Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da
Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa
Económica Federal, excetuados os itens caracterizados como montagem
industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil,
ressalvadas as hipóteses a seguir admitidas:

10.3.7 Serio admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI,
desde que o preço global e o de cada uma das etapas previstas no
cronograma físico-financeiro do contrato, já computado o percentual de BDI,
fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema SINAPI;

10.3.8 Somente em condições especiais, devidamente justificadas em
relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e
aprovado pelo ordenador da despesa, poderão os custos das etapas do
cronograma físico-financeiro exceder o limite fixado no subitem acima;

10.3.9 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou à totalidade da remuneração;

10.3.10 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade,
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato;

10.4 - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

10.4.1 - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

10.4.2- valor orçado pela Administração.

10.5 • Dos licitantes classificados na forma do Item 10.4 cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos Subitens
10.4.1 e 10.4.2, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantiaadicional,
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dentre as modalidades previstas no § 1° do art 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o
valor resultante do Item 10.4 e o valor da correspondente proposta.

10.6 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.

11-Prazos (art. 40 II)

11.1 - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto
da presente licitação é de 180 (cento e oitenta) dias e será contado a partir da publicação do
extrato contratual.

11.2- Adjudicado o objeto da presente licitação, a Prefeitura Municipal convocará o
adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

11.3- A Prefeitura Municipal poderá, quando o convocado não assinar o contrato
no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente
edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n°
8.666/93.

11.4- Os prazos de que trata o item 11.1 poderão ser revistos nas hipóteses e
forma a que alude o art. 57, § 1° e 2°, da Lei 8.666/93.

12 - Sanções Administrativas para o Caso de Inadimplemento
Contratual (art. 40, III)

12.1 - Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra,
será aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento)
sobre o valor total da etapa em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a
2% do valor total da etapa em atraso.

12.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n°
8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez) por cento sobre o valor
total do contrato.

13 - Critérios de Reajuste (art. 40, XI)

13.1 - Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução
contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato
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poderá ser reajustado pelo índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M),
mediante solicitação do CONTRATADO.

13.1.1 - O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela
FISCALIZAÇÃO a partir de l (um) ano contado da data-base da planilha
orçamentaria, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

13.2 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

13.3 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.4 - Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14 - Medições e Condições de Pagamento (art. 40, XIV)

14.1-0 representante da Prefeitura Municipal especialmente designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições mensalmente, e analisará o
avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações
do contrato no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a
execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente
nota fiscal na Secretaria Municipal de Finanças.

14.2 - Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, e serão efetuados até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela,
referente à medição previamente realizada pelo fiscal da obra.

14.3 - Para o pagamento da nota fiscal referente à primeira medição, será exigida a
anexação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/BA bem com a
matrícula da obra no INSS.

14.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
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VP=Valor da parcela a ser paga.

I = índice de atualização financeira = 0,0002644, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0002644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14.5 - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação
serão efetuados à conta dos recursos da consignadana seguinte Unidade Orçamentaria:

08.08-2016-3390.39.00 - Manutenção da Secretaria de Educação

15 - Garantia de Execução Contratual (art. 40, XVII e art. 56)

15.1 - Para a formalização do contrato, a administração poderá solicitar a
adjudicatária para o ato da assinatura do termo contratual a prestação de garantia no valor
equivalente a 05% (cinco por cento) do valor do contrato.

15.2 - Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades de garantias
estabelecidas no art. 56, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

15.3 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao
CONTRATADO; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pelo CONTRATADO.

15.4 - Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato, e, quando em dinheiro,
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atualizada monetariamente com periodicidade mensal, pela poupança, a contar
da data do depósito até a data da devolução;

b) no término da vigência deste contrato, caso a Administração não comunique
a ocorrência de sinistros.

15.4 - A Garantia de Execução será liberada e restituída pelo Município de
BARRO ALTO à Licitante no prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral cumprimento
das obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados
à Administração e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

16 - Subcontratação (art. 40, XVII, art. 72 e art. 78, VI)

16.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do
objeto contratual.

17 - Fiscalização (art. 40, XVII e art. 67)

17.1 - A fiscalização do contrato será efetuada pelo engenheiro da Contratante,
nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

17.2 - A contratada deverá manter preposto, aceito pela Prefeitura Municipal, no
local da obra, para representá-la na execução do contrato.

17.3 - A fiscalização terá poderes para:

a) aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados;
b) aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;
c) aprovar e/ou desaprovar os equipamentos utilizados para execução da obra,

colocados no Canteiro de Serviços, quanto às medidas de segurança
necessárias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Segurança de Trabalho, especialmente quanto a utilização correta de
equipamentos de proteção individual (EPI);

e) alterar parte do projeto executivo e/ou especificações técnicas, sempre que
esta medida apresentar-se como comprovadamente necessária à execução da
obra;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à
contratada que, a critério de fiscalização, comprometam o bom andamento dos
serviços ou se recusem ao uso de equipamentos de segurança e obediência às
normas de segurança coletiva ou individual, conforme prescrito em lei especial.

18 - Recebimento do Objeto (art. 40, XVI)
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18.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73,
inciso I, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n° 8.666/93.

18.2 - Executado o objeto do contrato, a contratada responderá pela solidez e
segurança da obra durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no art. 618
do Código Civil Brasileiro.

18.3 - Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para
boa execução do objeto do contrato correrá por conta da contratada.

18.4 - Executado o contrato a contratada deverá deixar o local da obra e suas
adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata.

19 - Recursos (art. 40, XV)

19.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos
termos do art. 109 da Lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.

20 - Anexos do Edital (art. 40, § 2°)

20.1 - Integram o presente edital os seguintes anexos:

a) Anexo I - Modelo de Carta de Credenciamento;
b) Anexo II - Modelo de Declaração de Idoneidade;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Renúncia;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Obrigações;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à

Documentação;
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inciso

XXXIII do Art. 7° da CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
h) Anexo VIII - Declaração de Vistoria;
i) Anexo IX - Cronograma Físico-Financeiro;
j) Anexo X - Projeto Básico - Memorial Descritivo;
k) Anexo XI - Orçamento Básico em Planilhas de Quantitativos de Preços

Unitários;
I) Anexo XII - Modelo de Apresentação de Proposta de Preço
m) Anexo XIII - Minuta de Contrato.

21 - Disposições Gerais (art. 40, VII)
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21.1 - Esclarecimentos relativos à presente licitação somente serão prestados
quando solicitados formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Rua Miguel Marques
de Almeida, 139 - Centro - CEP 44.895-000 - BARRO ALTO -BA., Telefax (0**743629-1114).

BARRO ALTO - Bahia, 25 de junho de 2018.

Prefeito.

Edital de CONCORRÊNCIA N° 000003/2018
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ANEXO I

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a)
Identidade sob n° e CPF sob n°

, portador(a) da Céduia de
, a participar do procedimento

licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N° 000003/2018 instaurado por essa Prefeitura
Municipal.

Na qualidade da representante legal da empresa , outorga-se
ao(à) acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de
Recurso.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)
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ANEXO II

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N° 000003/2018

instaurado por essa Prefeitura Municipal, que não fomos declarados inidôneos
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)
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Edital de CONCORRÊNCIA N° 000003/2018

ANEXO III

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

CONCORRÊNCIA N° 000003/2018, por seu representante credenciado, declara,

na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da
Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatoria e ao respectivo prazo e
concordando com o prosseguimento do procedimento lidtatório, passando-se à
abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)
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ANEXO IV

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatórío, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N° 000003/2018, instaurado por essa Prefeitura
Municipal, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos
serviços, o Engenheiro Civil, Senhor , inscrito junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA sob n°

b) Disporemos de equipamentos necessários à execução dos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)

www.barroalto.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0



Quarta-feira, 31 de outubro de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

Edital de CONCORRÊNCIA N<> 000003/2018

ANEXO V

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N° 000003/2018, instaurado por essa Prefeitura
Municipal, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)
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Edital de CONCORRÊNCIA N° 000003/2018

ANEXO VI

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)
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Edital de CONCORRÊNCIA N° 000003/2018

ANEXO VII

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A Firma/Empresa

, no (cidade!
, sediada na rua

(estado) , inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.PJ.) sob o no , por seu representante legal
(Diretor, Gerente, Proprietário, etc), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos

supervenientes à data de expedição do Certificado de Registro Cadastral apresentado, que
impossibilitem sua habilitação na CONCORRÊNCIA N° 000003/2018, pois que continuam
satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei n° 8.666/93, e alterações.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)

Edital de CONCORRÊNCIA NO 000003/2018
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ANEXO VIII

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto na alínea "i", do item 7.1.3. do Edital
da CONCORRÊNCIA N° 000003/2018, que, por intermédio do Sr. ,
carteira de identidade n° , CPF n° , devidamente
credenciado(a) por nossa empresa ; , vistoriou os
locais objeto da licitação acima identificada e que somos detentores de todas as informações
relativas à sua execução.

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de
fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que
viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

, em de de

(Assinatura do representante legal da proponente)

Responsável Técnico:

(Assinatura sob carimbo contendo n° do CREA)

Visto:

Servidor do Município de BARRO ALTO-BA

www.barroalto.ba.gov.br
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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS

NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - BAHIA
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01 MEMORIAL DESCRITIVO

1 - INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e
especificas que deverão ser obedecidas na elaboração das obras de
ampliação e reforma das escolas de Barro Alto, determinando normas e
processos que devem ser utilizados para elaboração dos projetos.

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto
Arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo -
especificações gerais, especificações particulares e elementos gráficos dos
projetos complementares e outras recomendações, complementam-se e não
devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma
delas é indispensável ao êxito na execução dos serviços.

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos
os casos de caracterização de materiais ou produtos através de determinadas
marcas, tipo, denominações ou fabricantes, fica subentendida a alternativa "ou
rigorosamente similar de mesma qualidade", a qual será admitida a critério da
Fiscalização, respeitados os critérios de analogia e semelhança a seguir
estabelecidos;

Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se
desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características
exigidas nas especificações de materiais ou serviços que a eles se refiram.

Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não
tenham as mesmas características exigidas nas especificações que a eles
se refiram, eles terão analogia parcial ou semelhança.

www.barroalto.ba.gov.br
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Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou
serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou
semelhança.

Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a
mão de obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos
trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatório das
tarefas.

Eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas
especificações e os demais elementos que compõem o projeto executivo
serão resolvidas pela Fiscalização, a quem caberá fornecer os
esclarecimentos necessários, consultando para tal, os responsáveis pelo
Projeto.

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto
Executivo, quando necessária, será admitida com prévia autorização da
Fiscalização, que para tal deverá consultar os responsáveis pelo Projeto.

Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as
cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as
especificações, prevalecerão as especificações.

Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na
hipótese de dúvidas quanto a sua interpretação ou na das peças gráficas,
deverá ser consultada a Fiscalização que acionará o projetista responsável
para os devidos esclarecimentos.

02. MATERIAIS

www.barroalto.ba.gov.br
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Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será,
obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a
que se destina.

Todos os materiais a serem empregados na Obra deverão satisfazer às
presentes especificações e, serão submetidas a exames e aprovação do
Patrocinador e dos responsáveis pelo Projeto.

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum
material por outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização
expressa e por escrito da Fiscalização, que para tal consultará os
responsáveis pelo projeto.

Será fornecida à equipe de construção, através da equipe de
fiscalização, a especificação definitiva de materiais após a elaboração e
aprovação dos projetos.

Caberá à Fiscalização, sempre que preciso exigir do Construtor ou
efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados
na obra, sempre que considere necessário, de modo a preservar sua boa
qualidade.

Nestas especificações, ratificando o já afirmado anteriormente, deve
ficar perfeitamente entendido que em todos os casos de caracterização de
materiais, equipamentos e componentes da obra, através de determinadas
marcas, tipos ou fabricantes, utilizados como referências, fica subentendida a
alternativa "ou equivalente", com a mesma função e características, a qual
será admitida a critério da Fiscalização, depois de ouvido os responsáveis pelo
projeto.

02.4. SERVIÇOS

www.bartoalto.ba.gov.br
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02.4.1. mão de obra

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada,
deverá ser de primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e
conhecedores de suas funções. Com isso espera-se obter em todos os
serviços a melhor execução e o melhor esmero possível, que só deverão ser
aceitos pela Fiscalização nessas condições.

Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar,
obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual (EPI).

02.4.2. ferramental e equipamentos

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro
de obras do ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis
ao desenvolvimento dos trabalhos.

02.4.3. serviços preliminares

02.4.3.1 Estruturas provisórias de apoio

Serão dimensionados para atender as necessidades da obra, constando
de sanitário para operários e depósito para materiais perecíveis, com
instalações eiétricas e hidro sanitárias. As paredes serão em chapas de
madeirit, piso cimentado e cobertura em fibrocimento, devendo atender a NR

www.barroalto.ba.gov.br
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18. Deverá ser colocado também espaço adequado a Fiscalização, conforme
os padrões da Prefeitura Municipal.

Os portões de acesso ao canteiro deverão estar localizados de forma a
não causar transtornos aos transeuntes e ao tráfego local.

02.4.3.2 Tapumes

Onde necessário, deverão ser colocados tapumes provisórios
executados com estruturas de barrotes e fechamento em chapas de Madeirit
ou material similar, executados respeitando as posturas municipais e
localizadas de forma a não causar transtorno aos transeuntes ao tráfego,
garantindo a integridade e serviços da obra, dos seus funcionários e do público
externo.

02.4.3.3 locação e gabarito da obra

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os
projetos de urbanização e arquitetura, 50,00cm (cinquenta centímetros) acima
do nível do terreno.

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões
de 1"x12"e barrotes de 3"x 3", devidamente contraventado e nivelado à altura
de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada. Neste gabarito serão feitas as
marcações de locação, sendo escritas em tinta a óleo vermelha as indicações
dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a executar.

www.barroalto.ba.gov.br
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Será de responsabilidade da Construtora a verificação do recuo mínimo
e alinhamento geral projetado de acordo com o código postura municipal em
vigor antes do início da obra.

02.4.4. demolições e retiradas

Antes de serem iniciados os serviços de demolição/escavação deverão
ser tomadas medidas adequadas que garantam a integridade das redes
existentes no local da obra - energia elétrica, água, esgotos e águas pluviais
- a proteção dos operários, transeuntes e edificações vizinhas.

Cuidados especiais deverão ser dispensados às raízes das árvores a
serem preservadas. Sempre que houver risco de agressão às raízes das
árvores, para atender aos serviços do Projeto Executivo, a Fiscalização deverá
ser notificada e deverá indicar os procedimentos a serem adotados, visando
minimizar a agressão ao espécime a ser preservado.

02.4.5. Bota fora

O transporte do material retirado será realizado por veículo adequado,
obedecendo às normas Municipais.

Os materiais considerados inaproveitáveis, oriundos das demolições,
também a critério da Fiscalização, deverão ser rapidamente retirados do
canteiro e transportados por veículos adequados, até o seu destino final, a ser
indicado pela Fiscalização, obedecendo-se às prescrições e normas do
Municí&io^obre o assunto.

*í *

www.barroalto.ba.gov.br
PREFBTURA MUNCRAL DE

BARRO ALTO
BAHIA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0



Quarta-feira, 31 de outubro de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

e 11\ 44M5-dOO - Ba/m AKa-BA.

02.5 ESTRUTURAS

02.5.1 estruturas de alvenaria de pedra

Todas as fundações serão em alvenaria de pedra, executada em valas
com profundidade mínima de 0,40 m e largura mínima de 0,40m, conforme
projeto.

02.5.2 estruturas de concreto armado

As fundações e estruturas serão executadas de acordo com o projeto,
obedecendo às normas específicas.

• Armaduras - o aço será cortado e dobrado obedecendo rigorosamente aos
procedimentos definidos na ABNT. Deverão ser considerados com o máximo
de cuidado os traspasses, cobrimento da armadura e espaçamento das
armaduras.

• Formas em estrutura - serão em chapa compensada com plastifícação com
no mínimo 12 mm de espessura. Deverão ser observados com rigor os
prumos de pilares, alinhamento de vigas e planicidade das lajes.

• Concreto das fundações e da estrutura - deverá ser 20 MPAT usinado e
bombeado. As técnicas de lançamento e adensamento deverão ser
criteriosamente observadas tendo em vista a preocupação com bexigas e
juntas frias nas peças estruturais. A cura será rigorosamente observada com
inundação de água ou cobrimento com mantas ou sacos vazios molhados,
durante o período estabelecido na Norma.

www.barroalto.ba.gov.br
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02.6 ALVENARIAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS

As paredes serão executadas em alvenaria de blocos cerâmicos de 08
(oito) furos, com espessura de 0,9m, para acabamento com revestimento
externo/interno em massa única, com fiadas niveladas, alinhadas e
aprumadas, com juntas horizontais contínuas de espessura 0,015m, e
verticais descontínuas.

Sobre os vãos das portas e janelas deverão ser construídas vergas com
2 ferros 6,3mm, colocados entre as duas primeiras fiadas de tijolos,
argamassadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, as quais
devem exceder a largura do vão pelo menos 0,15m de cada lado.

As paredes externas serão chapiscadas com argamassa de cimento e
areia regular, com espessura de Tmm, e receberão reboco desempenado e
feltrado (massa única) de argamassa de cimento e areia média, com
espessura final de 20mm.

As paredes internas serão chapiscadas com argamassa de cimento e
areia regular, com espessura de 7mrn e receberão emboço desempenado de
argamassa de cimento e areia média, com espessura final de 20mm.

Para o fechamento dos vãos de ventilação dos ambientes serão
utilizados elementos vazados de argamassa de cimento regular (cobogó), tipo
veneziana 0,50x025cm, conforme indicações em projeto.

02.7-REVESTIMENTO
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Os materiais de revestimentos obedecerão às especificações das
normas técnicas da ABNT.

Cerâmica de parede - Todas as alvenarias, onde indicadas em projeto,
receberão cerâmica 47x47cm, PEI - 3 tipo A, juntas a prumo e espessura
mínima de 5 mm, com rejunte fino flexível,

O rejunte a ser utilizado deverá obedecer as especificações dos
fabricantes e serem flexíveis, impermeáveis, aplicado com desempenadeira
plástica, retirado o excesso e novamente aplicado para recompor todas as
juntas, quando será limpo com bucha de fio de pano, aguardando 24h para
utilizar.

02.8 PAVIMENTAÇÃO

Após o nivelamento do terreno será assentada uma base de 8 cm em
concreto magro e somente após obedecer o tempo de cura e secagem é que
será concretado o lastro de impermeabilização, aplica-se uma camada de
regularização, conforme indicação em projeto.

Pavimentação - será executado um piso em concreto com espessura de
7cm, com acabamento rústico, conforme especificado em projeto.

02.9 PINTURA

Todas as superfícies, onde indicado em projeto, serão pintadas com tinta
acrílica, duas demãos e serão aplicadas nas alvenarias internas e extecnas,

' l „*£,; s lííssfiSSSsí̂ BÍa, *
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PREFEITURA MUNICIPAL PE BARRO ALTO
RuaMfgu&fMamuBS oe Almeida, s?/r fTíFSezS-f729 e f 1T4
CNPJ: 13.234.349/0001-30-C&p: 44.895**QQQ - Barro Allo-BA.
E-mali; pref&itura@b3rroafto.ba.gov. br

Em todas as arquibancadas será executada pintura com aplicação de
duas demãos de tinta acrílica de primeira linha.

Esmalte sintético - serão aplicados em superfícies metálicas (portões,
gradil, alambrados e grades) após a aplicação de anti corrosivo, obedecendo
as cores indicadas em projeto.

02.10 ALAMBRADO E GRADIL

Alambrados - serão em tubo de ferro galvanizados de bitola de duas
polegadas e h=3,50m] chumbados em mureta de 50cm, com montantes a
cada 3,00m e travamentos nas extremidades.

A tela metálica a ser usada será revestida com camada plástica na cor
verde e fixada nas extremidades dos tubos através amarração com arames,
aplicação anticorrosivo e pintura esmalte sintético brilho

Gradil - serão em tubo de ferro galvanizados de bitola de 11/25 e
h=1,00m, com montantes a cada 2,50m(no máximo) e soldados entre si,
aplicação anti corrosivo e pintura esmalte sintético brilho.

www.barroalto.ba.gov.br
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BREFEITURA MUNICIPAL PE BARRO ALIO
RuaMtguet Marques de Almeida, s/rr (74f3$29~ 1129 e 11Í4
CNP J: J&234*349/QÔQ1~3Q - Cep: 44,895-000 - Barro Atfo-BA.

03 ESPECIFICAÇÕES PRELIMINARES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

03.1 ESPECIFICAÇÕES PRELIMINARES DE ARQUITETURA

Muro

Será construído um muro com altura de 2,00m com fundação em
alvenaria de pedra, superestrutura com pilaretes de 15x15cm e cintas em
concreto armado de 15x20cm, com fechamento em alvenaria de bloco
cerâmico e acabamento em chapisco e massa única .

Sanitário;

• Piso: piso em concreto desempenado para o passeio e piso cerâmico
47x47 PEI 5 tipo A

Paredes: Cerâmica 47x47cm , tipo A, PEI 4, juntas a prumo e
espessura mínima de 5 mm, com rejunte fino flexível, até uma altura
deh= 1,30m.

• Teto: telha cerâmica com estrutura de madeira ou laje pré-moldada
conforme .projeto.

Vitrô: Esquadria de alumínio com vidro temperado e=8mm.

www.barroalto.ba.gov.br
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARRO ALTO
HuaMfguef Marques oè ÃínwKía, snr- (74^3629- 1 f 20 e 1 1 74
CNPJ: 13,234.349/0001-30 - Gep: 44.895-000 - Barro Atto-BA.

- E-mait:

Porta Externa: Porta de madeira de primeira qualidade e pintura com
esmalte sintético de uma folha de abrir.

Louças: Bacia sanitária com tampa e lavatório.

07. LIMPEZA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação;

deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações,

equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às

redes de serviços. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela

Empreiteira.

1. PRESCRIÇÕES PARA MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados serão de tubo PVC rígido, soldável, ponta e

bolsa, classe15, para pressão de serviço de 7,5 kgf/cm2 e 20°c e conexões

também de PVC rígido, soldável, fabricação TIGRE ou FORTILIT.

Mangueira micro perfurada 028mm.

Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão, utilizando-se solução

removedora, as pontas lixadas e aplica-se o adesivo, uniforme, nas duas

partes a serem soldadas, encaixando-se rapidamente e removendo-se o

excesso com solução própria.

www.barroalto.ba.gov.br
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iJPARRf7^3^y-í
Cep; 44,«95-000 - Bam A/to-fiM.
&a*gQ&bf

Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre

a ponta do tubo, objetivando perfeição no encaixe, que deve ser bastante justo,

uma vez que a ausência de pressão não estabelece a soldagem.

Nas conexões de ligação da extremidade com metal, serão usadas buchas de

latão com reforço de anel zincado.

Neste caso a vedação será feita com fita teflon ou cordão e massa de vedar.

Para execução e elaboração do projeto, bem como cálculo das instalações

prediais de água fria e esgoto, foram observadas as normas recomendadas

pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

www.barroalto.ba.gov.br
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RAMUNICI
nua Miguei Marqu&s oe Aomtaa, s/rr (f4) 3&29-77Z9 e
CNPJ: 13.234.34mQQ1-3Q - Cep: 44.895-QOQ - Bam*Atto-BA.
E-maff:

LOTE I:

REFORMA DA ESCOLA HOSANA BATISTA NO POVOADO DE UGOA FUNDA

REFORMA DA ESCOLA JULIÃO RODRIGUES NO POVOADO DE FORMOSA

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO

REFORMA DE ESCOLA JOANA ANGÉLICA NO POVOADO DÊ GAMÊLEIRA

REFORMA DO CENTRO DE ESTUDO NO POVOADO DE LAGOA FUNDA

REFORMA DE ESCOLANO POVOADO DE QUEIMADA DO CLARO

www.barroalto.ba.gov.br
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

AOM.:

ORÇAMENTO LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do 8DI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =
100 100

1 +
100

100
!-(/ + s + c + l)

- l MOO =

Sendo: i = taxa de Administração Central;

r = taxa de risco do empreendimento;
f - taxa de custo financeiro do capital de giro;

j t = taxa de tributos federais;
{ s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

ITEM

1.1
1-2

4.2
4.3

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

0,00%
1,00%

0.97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,DO%
2.00%
0,00%
0.00%

Cálculo do BOI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exemplo de um projeto
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentara composição do BDI, com

preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com
a realidade da obra/construtora e do município, obedecendo

aos limites estabelecidos pelo TCU.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita

através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da

empresa.

DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.
DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de

omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem

do terreno, etc. . .

CUSTO FINANCEIRO-Aplicáveis para contratos com pagamento a praio.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da

defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,

pago peio executor

[TRIBUTOS FEDERAIS

DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL- ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.

'TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as

reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFICIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa,

gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra

através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no

próprio negócio.
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73822/001 Limpeza do terreno 49,16 0,00

74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveita mento 720,00 3,58 2.574,00

3.082,30

2.1 73965/004 Escavação manual de valas{baldrames) 20,00 34,93 699,80

53527 Reaterro manual aplicada 50,00 47tGS' 2.382,50

0,00

3.1 74078/001 Agulha mento de base, em pedra 12,03 0,00

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

3.3 73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

74202/001 Laje pré-fabrlcada sobre banheiro e = Bem

Í 74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa{portas e janelas) 20,60 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,e/duas camada c/20Jí"cada-corridos( baldrame e respaldo)

30,00 2.833,80

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm • 5/16" ), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/ colocação

50,00 364,00

5.1 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (H vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

100,00 53,72 5.372,00

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 100,00 ,240,00- 24.000,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de l* qualidade 300,00 96,70' 29.010,00

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan, 250,00 42,95 ' 10.737,50

6.4 6058 Cumeeira 60,00 900,60

6.5 73938/007 Forro em gesso 876,00 X 35,00 30.660,00

7.1 74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa 700,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 5,00 3,45 v 17,25

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 15,00 -,3,33 49,95

73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mmz 2.000,00 2,07 4,140,00

7.5 74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 5,00 10,19 50,95

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 13,00 88,40
7.7 75228 Tomada simples, completo unid. 40,00 r 8,49 339,60

72334 interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

7.9 72335 Placa/es pelho( tomadas e Interruptores) unid. 10,00 ,,2,58 21,80

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) unid. 50,00 'moo. 500,00

918,15

8.1 89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 3,00 í 5034 152,52

8.2 88504
caixa d' água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 525,00

8.3 73663 Registro de gaveta W" com acabamento unid 3,00 240,63

8.4 6024 Registro de pressão V para chuveiro com acabamento unid 20,00 0,00

955,96

9.1 73658
Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid. 2,00 831,16

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, Instalado unid. 5,00 124,80

9.3 74051/002 Caixa de gordura, com tampa, 50x50cm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa ínspeçao unid. 1,00 0,00
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0,00

10.1 74077/D03
LocaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento 0,00 0,00

10.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade

Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (X vez), assentados con
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

0,00 0,00

10.3 73982/001 0,00 0,00

10.4 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,00 0,00

10.5 73902/001 Camada drenante de brita n* 03 ou 04 0,00 0,00

0,00

74077/003
LocaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveitamento 0,00 0,00

73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 0,00 •H» 0,00

0,0011.3 72132
Alvenaria em tijolos cerlmico furado, meia vei (% vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

0,00

87878 Chapisco 1:4 0,00 0,00

0,00

0,00

Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areiaf 1:4:8) com 2 cm de 0,00
11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,00 ^,-BS.OQV

73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mfnlma de 7 cm 0,00 0,00

Vaso sanitário, slfonado, louça branca, padrSo popular com conjunta para
fixaçSo • fornecimento e instalação

unid . 3,00 465,12

12.2 377
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
instalação)

unid. 3,00 59,13

7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico, instalados

unid. 3,00 296,97

Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, Instalados

unid 2,00 352,88

86930 Mictório instalação de louça inclusive assentamento unid 0,00 ' 700,00 0,00

62.278,80

13.1 Chapisco 1:4 540,00 1.603,80

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de
espessura

540,00 10.237,00

13.3
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso.

876,00 ;v 38.03'' 33.288,00

13.4 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

450,00 17.100,00

53.607,40

73991/002 Regularização -cimento desempatado 876,00 23.652,00

14.2 74164/001 Lastro de brita 2,14

14.3 73406 Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-plsos Internos 87,60 T. 362,15 r 31.724,34

73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

98,00 3.231,06

73933/003 Porta madeira de l a 80 x210cm 1.902,66

73933/004 película para vidro 75% 40,00 1.000,00

73937/001 Esquadria de alumínio com vidro Smm, com parte fixa e movei. 40,00 i 36000 > 14.400,00

6103 Grade de ferro, chapa metálica 58,78 5.659,15

33.572,20

16.1 73415 Pintura interna externa com duas demSos com tinta PVA 940,00 10.932,20

16.2 73924/003 Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 dernSos 64,00 1.040,00

16.3 Emassamento de parede com massa acrílica. 1800 21.600,00

520.000,00

Construção de uma quadra da cidadania modelo fnde conforme

planilha e plantas em anexo.
unid. 520.000,00

500,00

Limpeza Geral da Obra 500,00

Os códigos SINAPI são referentes ao Estado da Bahia, mês fev,/2015. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou igual à mediana do SINAPI, tomando por base a tabela de seu

estado.
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA RSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola Municipal no Povoado de Lagoa Funda

jun/18 BDI: (%) 8.31%
MOEDA: RS

rim
1
2

3

4

S

6

7

8

9

l «
«
12

»

14

15

16

17

18

, . SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

AL. VÊ N AR IAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

• «sã , r •
01

2.574,00

3.0S2.30

3.19730

5 372,00

1
918.15

32 000,00

30.000,00

100.000,00

. . . : . « , . . :

50 000 00

5 907.S5

ffiSVHKMBÉH

30.278,80

20.000,00
JMiiiillM

22961.78

100.000,00

t?3 J

45,308,10

055,23

1,244.00

___^

8.607,40

100.000,00

. <& 1. 05 ,! „ 95

20. 000.00

100.000,00

13 51?, 20

100000,00
ò 00 00

IO1»*

2.574,00

3.082,30

0,00

3.197,80

5.372,00

95.308,1 0

5.907,95

918,15

955,96

0,00

0,00

1.244,00
j

j 82.275,80

20 000,00

58.907,40

22.961,78

33.512,20

520.000,00

500,00

Valor dos serviços

sem BDI:

SUB-TOTAL

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO ,. ,.

177.144,25 229 148,53| 156.115,46| 120.000,00] 114.012.20] 20.000,00

14.720.69 19042,24 12973.19 9.972.00 9.474.41

191864.94] 248.190,77| 169.088,65) 12997200J 123486,61

191.864,94 440.055,71| 609.144,36) 739.116.36Í 862.602,98

1,662,00

816.420,44

21.662,00

884.264,98

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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PLANTA BAIXA

. - ip da

JK

•4 l

ASSINATURA

TIPO DE PROJETC: PLAIÍTÍ BAIXA

ENGENHEIROS:

CADI5IAS:

PWETÍfiK):

LOCAL CA OBRA.F.5CLT.A HOZW BATI5TA K OLIVEIRA

ESCALÍ- 1/125

COTA: 01/06/2316

PIWMCHA

02/02

Jr
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PLANTA BAIXA COBERTURA

ÍS9NOTJW

TIPO DE fTOETO: PLANTA BWM

ENGENHEIROS:

WfflSTtó;

PROPRIETÁRIO-

-OUL DA OBRAiSCOLA HOZ«NA 6A.HSTA DC OLVEIW

E5CAÍA 1/125

WTA. Cl/06/2013

PWJCttt

02/02
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 m1 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =
100 100

F

100

T + S + C±_L
100 "

j lOO =
l - (/ + * + c + /)

-l \x\QO =

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f«taxa de custo financeiro do capital de giro;
t = taxa de tributos federais;
s - taxa de tributo municipal - 1SS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

ITEM

1.2

4.1
4.2

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Especificas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

0.00%
1,00%
1,17%
Q.97%
1.21%
5.65%
Q.65%
3,00%

0,00%
0.00%

Cálculo do BDI 8.31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exemplo de um projeto
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a composição do BDI, com
preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com

a realidade da obra/construtora e do município, obedecendo
aos limites estabelecidos pelo TCU.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita
através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da

DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.
DEFINIÇÃO ; Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de
omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem

do terreno, etc.
CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.
DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da
defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,

pago pelo executor. _
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as
reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa,
gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade peia administração do contrato e condução da obra
através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no

próprjo negocio...___ ._

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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74077/003
Locação slmplas em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento 100,00 357,50

Reaterro manual aplloado 30,00 '47,6$; 1.429,50

0,00

74053/003 Alvenaria em pedra, 30x4Qcm-corrlda sob parede, junta seca 7,20 0,00

73907/006 Camada regulariiadora em concreta simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

74202/001 .aje pré-fabricada sobre banheiro e = Bem 0.00 0,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) 20,60 0,00

Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duai camada c/20%" cada-corridost baldrame e respaldo)

112,00 10.579,52

74254/002
.rmadura de aço CA-SO (8.0 mm - S/16" }, para cintas e pilares {fornecimento/

corte/ colocação
560,00 4.076,80

Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez ('A vez}, «sentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

162,00 8.702,64

estrutura metálica para telhado com telha galvanizada Inclusa 0,00

72077 Estrutura para telhado em madeira de l' qualidade 374,00 36,165,80

6.3 73938/002 Telhado cera m Iço, tipo plaq 374,00 16.063,30

6.4 6058 Cumeeira 110,00 1.651,10

73938/007 Forro em gesso 350,00 12.250,00

74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa 1,00 700,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa 8,00 27,60

72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 84,88

73860/008 Cabinho antl- chama(flo) 0= Z.Smm1 4.000,00 B. 280,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A 2,00 20,38

72331 nterruptor simples/tomada, completo 25,00 170,00

Tomada simples, completo 75.00 636,75

nterruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

Placa/espelrio( tomadas e interruptores) 5,00 10,90

Limpadas compacta pi ISO (bocal/ lâmpada) 100,00 1.000,00

6.1

Ponto de água fria embutldo(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
só l d ave l, inclusive conexões

2,00 101,68

8.2
caixa d'4gua de polietlleno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

2,00 1.050.16

Registro de gaveta K" com acabamento 4.00 320,84

Registro de pressão K" para chuveiro com acabamento 2,00 0,00

Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate * caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

4,00 1.662,32

1030 Caixa de descarga completa de plástico. Instalado 6,00 149,76

74051/002 Caixa de gordura, com tampa, SOxSQcm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa inspeçao 1,00 0,00

oe Queira

,: 051669417-0

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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74077/003
.ocaçâo simples em estaca (sã rrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
ré ap r ovei ta me nto 1,76 "0;® 0,00

73965/005 iscavaçao manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 0,00

73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez ('A vei), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm 10,54 0,00

execução de tampa de concreto armado, ferro S/16

74077/003
Locação simples «m *staca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaprovefta mento 3,40 0,00

73965/005 jscavaçao manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0.00

0,00
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm 11,54

'hapisco 1:4 11,54 0,00

0,00

0,00

jgboco paulista c/ argamassa de cimento/cai/areia[1:4:31 com 2 cm de espessura 11.54
73346 execução de tampa de concreto armado, ferro S/16 0.15

73907/006 .aje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para fixação
fornecimento e instalação

6.00 930,24

lZ.ii

^^ 12.6

Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
nstalaçâo)

6,00 118,26

Chuveiro popular, c/ braço de pvc. Instalado 1,00 0,00

.avatório de louça sem coluna. Inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico. Instalados

6,00 593,94

Pia de cozinha em granitlna de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

2,00

86930 Mictório de louça completo, inclusive a Instalação 3,00

352,88

2.100,00

Chapisco 1:4 1.556,28

Reboco paulista c/ argamassa de ci mento/cal/a rei a(l:4:8) com 2 cm de espessura 524,00 9.982,20

Cerâmica esmaltada [47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no pjso.

375,00 14,250.00

536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

36.936,00

22.733,71

73991/002 Regularização - cimento desempolado 7.668,00

74164/001 .astro de brita 2,14

73406 Concreto fck= 20,0 M pá, contra-pi só s Internos 28,40 10.285,06

73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

145,00 4.780,65

CSQUADRIAii 51.765,70

73933/003 Porta madeira de l a 80 x210cm 10,00 3.171,10

15.2 73933/OD4 película para vidro 75% 46,00 1.150,00

73937/001 •sguadria de alumínio com vidro Smm. com parte fixa e movei. 46,00 16,560,00

6103 Grade em ferro chapa metálica 320,78 30.884,60

43.057,47

Pintura interna externa com duas de mios com tinta PVA 1,719,00 19.991*97'

73924/003 Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 demSos 150.00 2.437,50

•massamento de parede com massa acrílica. 20.628,00

295.163,45

84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia( 1:4:8) com 2 cm de espessura
retoque)

305,00 5.B1XU5

73924/003 Cintura do piso da quadra. 700,00 11.375.00

73892/002
Calcada em concreto fck= 12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

60,00 f2,9? 1.978,20

73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas d e mãos no alambrado e equipamentos. 420,00 6.825,00

Revisão ele trica e Instalação de refletores metálicos com lâmpadas metalkas 4.800,00

Construção de alambrado com tubo galvanizado de 2" e 11/4" 42.000,00

nstaiaçlo de tela galvanizada recapada no alambrado 14.700,00

Retoque do piso da quadra 5.000,00

Aquisição de eqlpamento de volley. futebol de salão e etc. 15.000,00
Esquadrias metálicas com cantoneira de 6" e telha galvanizada, inclusive
instalação da cobertura da quadra.

187.680,00

635.501,94

* Os códigos SINAPI são referentes ao Estado da Bahia, mês fev./2015. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou igual à mediana do SINAPI, tomando por base a tabela de seu
estado.

ôeiroz

,: 051669417-0

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0



Quarta-feira, 31 de outubro de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Formosa

jun/18 BDI: (%) B.31%
MOEDA: R$

ITE»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-' $m#ço& .. • -
SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

REFORMA DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

•£i V l • ' : . ' . ' ^r V.>
w

357,50

2.129,30

14 656 32

8 709 64

5.000,00

1.472,68

1.812.08

20 000,00

22.733,71

70.000,00

02 ! 6$ J W í SS 4 n 1

30,000,00

5 93C 51

4.095,32

20.000,00

HHD
30.000,00

20000,00

70.000,00

35.130,20

-msrmm*
22 724,48

21.765,70

23.057,47

70.000,00 85 168.45
1 000 00

;.,..V30%*--t ^;
357,50

2.129,30

0,00

14.656,32

8.709,64

66.130,20

10.930,51

1.472,68

1.812,08

0,00

0,00

4.095,32

92.724,48

22.733,71

51.705,70

43.057,47

295.168,45

1.000,00

Valor dos serviços
sem BDI:

SUB-TOTAL

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

146871,23

12.205,00

159.076.23

159.076,23

180.025,83

14.960,15

194.985,98

354.062,21

173.677,85

14.432,63

188.110,48

542.172,69

86.168,45

7 160,60

93.329,05

635.501,73

r 686.743,36

SINAPI. GOIÁMA, JANEIRO 2013

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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B

QUADRA DESCOBERTA M
REFORMAR E FAZER COBERTURA
COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA
GALVANIZADA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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H-

SALA NOVA

SALA NOVA

PLANTA BAIXA

» íb te

o o o

ÁREA LIVRE CIMENTADA

i CAOISTAS:

PRANCHA li

-02/02J
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 m1 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =

,+
100

JL
100

I +
100

T + S + C + L
100

*100 =

Sendo: 1 = taxa de Administração Central;
r ~ taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro;

t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização
t = lucro ou remuneração liquida da empresa.

ITEM

1.2

4.1
4.2

4.3

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PtS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

0,00%

1,1
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exemplo de um projeto
específico de determinada obra.

Cada projefo deverá apresentar a composição do BDI com
preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com

a realidade da obra/construtora e do município, obedecendo
aos limites estabelecidos pelo TCU.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovaçlo pode ser feita

através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIRÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direçio da

empresa.

DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.
DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de

omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem

do terreno, etc.

CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da

defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,

pago pelo executor. _._. .
TRIBUTOS FEDERAIS

DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as

reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFICIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicada, a capacidade administrativa,

gerenc ai e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra

através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no

próprio negócio.

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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73822/001 .impeza do terreno 49,16 0,00

1.2 74077/003
Locação simples em estaca (sã rrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

500,00 '3,58' 1.787,50

21.293,00

2.1 73965/004 Escavação manual de valas(baldrames) 200,00 34,69 6.998,00

53527 Reaterro manual apiloado 300,00 47,65 14.295,00

3.1 74078/001 Agulhamento de base, em pedra 12,03 0,00

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

3.3 73907/006 Camada regularlzadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

18-182,00

74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = 8cm 0,00 0,00

4.2

4.3

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpafportas e janelas) 20,60 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
I0x20x05cm,c/duas camada c/20Jí"cada-corridos( baldrame e respaldo)

100,00 . 94,46," 9.446,00

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - 5/16" ), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/co locaç/So

1200,00 8.736,00

72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

500,00 26.860,00

estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 410,00 240,00 98.400,00

6.2 72077 Estrutura para telhada em madeira de l' qualidade 250,00 -.96,70 24.175,00

73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan. 350,00 15.032,50

6.4 6058 Cumeeira 120,00 1.801,20
73938/007 Forro em gesso 1200,00 '3S,QuV 42.000,00

74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 2,00 TOftOO 1.400,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 12,00 3.45= 41,40

72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 50,00 166,50

73860/008 Cabinho antl- chama(fio) 0= 2,SmmJ 6.000,00 12.420,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 20,00 203,80

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 32,00 217,60

75228 Tomada simples, completo unid. 150,00 1.273,50

Interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

72335 Placa/espelho( tomadas e interruptores) unid. 10,00 21,80

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) uníd. 150,00 '10,00 1.500,00

8.1 89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 15,00 762,60

8.2 88504
caixa d'água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 10.000 litros,
com adaptadores, com fiange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 7.000,00

Registro de gaveta M" com acabamento unid 10,00 802,10

8.4 Registro de pressSo %" para ch u veirocom aça ba mento unid 20,00 0,00

4.530,20

73658
-igaçao domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid, 4.155,80

1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 15,00 374,40

74051/002 Caixa de gordura, com tampa,SOxSOcm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa inspecao unid. 1,00 0,00

Quetó
l

: 051669417-0
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10.1 74077/003
.ocaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
eaproyeita mento 1,76 0,00

10.2 73965/005 iscavaçao manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 UO.OCT 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, mela vez (K vez), assentados com
rgamassa 1:2:8, juntas de 12mm 10,54 0,00

10.4

11.1

73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,09 0,00

74077/003
ocação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x ScmJ, com gabarito, com
eaproveitamento 3,40 0,00

11.2 73965/005 iscavaçao manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0,00

0,00il.3 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (X vez), assentados com
rgamassa 1:2:8, juntas de IZmm

11,54

11.4 87878 Chapisco 1:4 11,54 0,00

0,00

0,00

84076 Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8} com 2 cm de 11.54
11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,16

11.7 73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

12.1 6021
Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
IxaçSo - fornecimento e instalação

unid 15,00 2.325,60

12.2 377
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
nstalaçâo)

unid. 15,00 295,65

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4 86943
.avatório de louça sem coluna, Inclusive torneira simples, sifão e válvula de

plástico, instalados
unid. 15,00 1.484,85

12.5 86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

unid 4,00 705,76

12.6 86930
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira,
ifão e válvula de plástico, Instalados

unid 1,00 0,00

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/ca l/areia (1:4:8) com 2 cm de
espessura

1500,00 28.575,00

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com reiuntamento em cimento no piso.

1200,00 45.600,00

13.4

14.1

536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

890,00 33.820,00

73991/002 Regularização - cimento desempolado 32.400,00

14.2 74164/001 Lastro de brita 2,14

14.3 73406 Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-písos internos 120,00 36243, 43.458,00

14.4 73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
egularlzaçSo - cimento sã r r afiado

360,00 11.869,20

73933/003 Porta madeira de l a 80 x210cm 4.756,65

73933/004 >elicula para vidro 75% M2 120,00 3.000,00
73937/001 Esquadria de alumínio com vidro 8mm, com parte fixa e movei. 120,00 43.200,00

15,4

16.1

6103 Grade de ferro, chapa metálica 96,28 9.317,76

73415 Pintura interna externa com duas demSos com tinta PVA 27.912,00

16.2 73924/003 Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 demSos 92,00 1.495,00

16.3

17.1

Emassamento de parede com massa acrílica 2400 12,00 28.800,00

84076
Reboco paulista c/ argamassa de clmento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de
espessura

150,00 2.857,50

17.2 73924/003 Pintura do piso da quadra. 720,00 11.700,00

17.3 73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sajraflado _ _^__^_

30,00 989,10

73924/003 fntura em esmalte sintético em duas demSos no alambrado e equipamentos. 400,00 6.500,00

17.5 RevisSo eletrica e instalaçSo de refletores metálicos com lâmpadas metálicas unid. 4.800,00

Custódio Construção do piso da quadra c/malha de ferra e argamassa no traço 1:3 m2 748 54.230,00
;onstruçà*o de cobertura de quadra com estrutura metálica em ferro de 6" com

telha galvanizada
0,00
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola Municipal na sede do Município

jun/18 BDI:(%) 8,31%
MOEDA: RS

ftí-ià

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J&3RVH3Ô& *

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

. ..ti:;,.
1.787,50

2 l. 298,00

10. OCO. 00

16 360,00

8.564,70

30 000 00

20 000,00

02

S 182. 00

10 000.00

50 000.00

4,530,20

HHIII IHIII

50.000.00

20.000,00

20,000,00

... : ;~m
«*

t>0 000,00

l . l . I I 1 1

II 1 1 „
50.000 00

37.727,20

20.274,41

WV. ,;
04

50.000,00

10000,00

12450,30

30000;00

','0000.00

,

W

31.408,70

7 248.60

4 811,86

28 207 00

30 & ?6. 60
3.000 00

m - • &&rià! " ''-

1.787,90

21.298,00

0,00

18.182,00

26.800,00

181.408,70

17.249,60

8.564.7Í/

A. 630, 20

0,00

0,00

4.811,86

112.450,00

87.727,20

60.274,41

58.207,00

100.576,60

3.000,00

Valor dos serviços

sem BDI:

SUB-TOTAL i 108.510,20] 162.712,20| 158 001,61 j 172450,00

BDI | 9.017,201 13 521.38J 13.129.93| 14.330,60

TOTAL NO MÊS l 117527.401 176.233.58| 171.131,54| 186780,60

TOTAL ACUMULADO | 117.527,40| 293.760,98) 464.892.53| 651.673,12

105253.761

8.746.591

114.000.351

765. 673,47 1

706.927,77
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 m! Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

7i+ ; Yi + -— Yi + -F-l
l. 100 A 100 A 100 J

í T +S + C + L"\ 1 100 J
' J I O O rí(i+oo + ,x. + /)l ,-\

[( i-o + í + c + o J J*
/ J

l Sendo: í = taxa de Administração Central;
\ = taxa de risco do empreendimento;
j f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
í t = taxa de tributos federais;
i s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

ITEM

1
1.1
1.2
2
3
4

4.1

4.2
4.3

5

6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Ad m. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

(%)
0,00%
1,00%
1,17%
0.97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0,<JO%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exemplo de um projeto
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a composição do BDI, com
preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com

a reafidade da obra/construtora e do município, obedecendo
aos limites estabelecidos pelo TCU.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita
através de demonstrações contábeís e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO; Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da

empresa.
DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.
DEFINIÇÃO :Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de
omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem
do terreno, etc.
CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.
DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da
defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,

pago peto executor.
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Díretos ou Indíretos, referentes à comercialização do produto mais as
reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEf ICIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa,
gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra
atravéí da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no

(próprio negócio.

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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73822/001 Limpeza do terreno 49,16 0,00

1.2 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

200,00 715,00

1.071,33
73965/004 Escavação manual de vai as (baldrames) 17,00 34,99 594,83

53527 Reaterro manual aplicado 10,00 47,65 476,50

0,00

74078/001 Agulha mento de base, em pedra 12,03 0,00

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

3.3 73907/006 Camada regularhadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

4.1 74202/001 Laje pfé-fabricada sobre banheiro e = Sem 42,00 3.570,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa[portas e janelas) 5,00 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duas camada c/20K"cada-corridos( baldrame e respaldo)

170,00 16.058,20

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - 5/16" ), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/colocação

290,00 7,28* , , 2.111,20

5.1
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (X vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

285,00 15.310,20

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 437,00 104.880,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de l* qualidade 345,00 33.361,50

73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan, 500,00 21.475,00

6.4 6058 Cumeeira 86,00 1.290,86

6.5 73938/007 Forro em gesso 715,00 35,00;: 25.025,00

19.722,70

74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 1,00 ' TOãGO ' 700,00

7.2 83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 8,00 27,60

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 200,00 3,33, 666,00

73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mm1 8,000,00 2,07 16.560,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 10,00 101,90

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 20,00 136,00

75228 Tomada simples, completo unid. 60,00 509,40

72334 Interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

72335 Placa/espelho( tornadas e interruptores) unid. 10,00 21,80

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) uníd, 100,00 V "50,00 = 1.000,00

6.239,66

8.1 89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 10,00 508,40

8.2 88504
caixa d'água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 5000 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 5.250,00

8.3 73663 Registro de gaveta H" com acabamento unid 6,00 481,26

Registro de pressSo %" para chuveiro com acabamento unid 6,00 0,00

2.643,24

73658
Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid. 6,00 Z.49 3,48

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, Instalado unid. 6,00 149,76

9.3 74051/002 Caixa de gordura, com tampa,5Qx50cm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa inspeçao unid. 1,00 0,00

f-BA:

IMITO?

051669417-r
ívil 3,13
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10.1 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveitamento

1,76 0,00

10.2 73965/005 iscavaçao manual em solos ate 3m de profundidade

Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8,juntas de 12mm

6,80 0,00

10.3 73982/001 10,54 0,00

10.4

11.1

73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16

74077/003
Locação simples em «taca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaprovertamento

3,40

0,00

0,00

0,0073965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 5,60

11.3 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (ií vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

11,54 0,00

87878 Chá pisco 1:4 11,54 0,00
0,00
0,00

Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de 11,54
11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0.16

11.7 73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

12.1 6021
Vaso sanitário, slfonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
fixaçSo - fornecimento e instalaçSo

unid. 9,00 1.395,36

12.2
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
nstalação)

unid. 9,00 177,39

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 2,00 0,00

12.4

tr
86943

Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sif3o e válvula de
plástico, instalados

unid. 9,00 890,91

86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

unid 3,00 529,32

12.6
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira,
sifão e válvula de plástico, instalados

unid 1,00 0,00

87878 ChapiSCO 1:4 2.524,50

13.2
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de
espessura

850,00 'jW?.?, "
T* r

16.192,50

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso.

550,00 20.900,00

13.4 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

970,00 38,00 36.860,00

73991/002 Regularização - cimento desempolado 25.575,00

14.2 74164/001 Lastro de brita 2,14
14.3 73406 Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-pisos internos 93,00 33.679,95

14.4 73892/002
Calçada em concreto fck=l2,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sã r r afiado

140,00 4.615,80

73933/003 Porta madeira de l a 80x210crn 3.171,10
73933/004 película para vidro 75% 52,50 1.312,50
73937/001 Esquadria de alumínio com vjdro 8mm, com parte fixa e movei. 52,50 -'360 QÚ* 18.900,00

15.4 £103 Grade de ferro, chapa metálica. 184,78 17.790,43

15.5

16.1

esquadria metálica para alambrado em aço galvanizado

73415 Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA cor branca exterior 2,090,00

18.000,00

nstalaçao de tela galvanizada recapada

24.306,70

16.2 73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas demãos 440,00 7.150,00

16.9

17.01

Emassamento de parede com massa acrílica.

Limpeza Geral da Obra

25.080,00

1.000,00

Os códigos SINAPI são referentes ao Estado da Bahia, mês fev./2015. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou igual à mediana do SI NAPI, tomando por base a tabela de seu
estado.

: 051669417-0

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Gameleira

jun/18 BDl:(%)
MOEDA:

8,31%
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SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELF.TRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

LIMPEZA GERAL
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9.722,70

16.477,00

26.535,70

1. 000. 00

06

i

' * M:>v . ^^4a5^a^ " '••

715,00

1.076,30

21.739,40

15.311,20

180.032,36

13.722,70

6.239,66

2.643,24

0,00

0,00

2.992,98

76.477,00

63.870,75

65.474,00

56.536,70

1.000,00

SUB-TOTAL

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

152.791,30

12696,96

165.488,26

165.488,26

164.278,25

13.651,52

177.929,77

343.418,03

112992,98

9.389,72

122.382,70

465.800,73

89.768,76

7.459,78

97.228,54

563.029,27

519.831,29

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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,. , ,
REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 m2 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =
íoo

T+S
oo

-l hclOO -

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

ITEM

1
1.1
1.2
2

3

4

4.1

4.2
4.3

5
6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

(%)
0,00%
1,00%
1,17%
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exemplo de um projeto
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a composição do 8DI, com
preenchimento das céíufas tarjadas em amarelo de acordo com
a realidade da obra/construtora e do município, obedecendo

aos limites estabelecidos pelo TCU

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um das componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita
através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela tíireção da
empresa. .
DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitárias, Preço Fixo, Global ou Integral.
DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de
omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem

do terreno, etc.
CUSTO FINANCEIRO -Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.
DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da
defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,
pago pelo executor.
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às aíiquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL- tSS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as
reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFICIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parceia destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, 3 capacidade administrativa,
gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra
através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no
próprio negócio.

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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73822/001 Limpeza do terreno 49,16 0,00

1.2 74077/003
LocaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveita mento

0,00

317,90

2.1 73965/004 Escavação manual de vai as (baldrames) 5,00 -34,99 174,95

53527 Reaterro manual apiloado 3,00 47,65 • 142,95

0,00

3.1 74078/001 Agulhamento de base, em pedra 12.03 0,00

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corr!da sob parede, junta seca 7,20 0,00

3.3 73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

1.564,30

74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = Sem 3,08 0,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpafportas e janelas] 20,60 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duas camada c/20X"cada-corrÍdos( baldrame e respaldo)

5,00 472,30

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - 5/16"), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/ colocação

150.00 7.2S 1.092,00

PAi 1.611,60

72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (% vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

30,00 53,72 1.611,60

30.755,34

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 27,00 ,240,0a 6-480,00

72077 Estrutura para telhado em madeira de l* qualidade 100,00 9.670,00

73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan. 100,00 •42,95 ' 4.295,00

6.4 6058 Cumeeira 34,00 510,34

6.5 73938/007 Forro em gesso 280,00 35,00 9.800,00

ftÇQESELÉTRICAS 3.069,16

7.1 74131/001 Quadro de distribuição gerai para 2 elementos c/Tampa 1,00 700,00 700,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 8,00 3,45 27,60

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 50,00 166,50

73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mm1 800,00 1.656,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 4,00 1049 40,76

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 7,00 47,60
75228 Tomada simples, completo unid. 20,00 169,80

72334 Interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

7.9 72335 Placa/espelho(tomadas e Interruptores) unid. 5,00 24S 10,90

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) unid. 25,00 .Í0,00 250,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ;• 1.150,96

8.1 89957
Ponto de água fria embutldo(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 6,00 305,04

8.2 88504
caixa d'água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com ba!3o plástico

unid 1,00 525,08

8.3 73663 Registro de gaveta V»" com acabamento unid 4,00 320,84

6024 Registro de pressão W para chuveiro com acabamento unid 6,00 0,00

1.762,16

9.1 73658
Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid 4,00 1.662,32

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 4,00 99,84

9.3 74051/002 Caixa de gordura, com tampa,SOxSOcm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa inspeçao unid. 1,00 0,00

.: 05160*417-0

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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10.1 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveita mento

1,76 0,00

10.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 6,30 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

10,54 0,00

10.4

11.1

73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,00

74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveítamento

3,40 0,00

73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 5,50 0,00

0,0072132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (X vez), assentados com
argamassa 1:2:8, Juntas de 12mm

11,54

S7878 Chapisco 1:4 11,54 0,00
0,00
0,00

84076 Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8) com 2 cm de
73346 execução d^e tarmja de concreto armado, ferro S/16 0,16

11.7 73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

6021
Vaso sanitário, sifonado, louca branca, padrão popular com conjunto para
Ixacâo - fornecimento e instalação

imid 4,00 620,16

12.2 377
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrSo popular - fornecimento e
nstalaç3o)

unid 4,00 78,84

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und 2,00 0,00

86943
Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sif3o e válvula de
plástico, instalados

unid. 4,00 395,96

12.5 86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, slfSo e
válvula de plástico, instalados

unid 2,00 352,88

12.6 86930 Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira
sifão e válvula de plástico, instalados

unid 1,00 0,00

13.1 87878 Chapisco 1:4 594,00

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de
espessura

200,00 3.810,00

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com rei untam ento em cimento no piso.

423,00 16.074,00

13.4 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

150,00 5.700,00

14.1 73991/002 Regularização - cimento desempolado 423,00 ^27,50'; 11.632,50
14.2 74164/001 Lastro de brita 2,14
14.3 73406 Concreto fçk= 20,0 MpaA contra-pisgsjnternos 42,00 15.210,30

14.4 73892/002
Calcada em concreto fck=l2,0 M pá, fechamento com tijolo maciço e
regularização • cimento sarrafiado

32,00 1.055,04

Esquadria de alumínio com vidro 8mm, com parte fixa e movei

16.1 73415 Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA cor branca exterior 770,00 8.955,10

16-2 73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas derrrêos 33,60 546,00
16.9 Em assa mento de parede com massa acrílica. 770 12 4.560,00

• Os códigos SINAPI são referentes ao Estado da Bahia, mês fev./2015. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou igual à mediana do SINAPI, tomando por base a tabela de seu
estado.

Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

OBRA:

DATA:

Reforma da Escola no povoado de Lagoa /funda

jun/18 BDI: (%)
MOEDA:

8,31%
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1.762,16

0,00

0,00

1.447,84

26.178,00

27.897,84

12.294,56

14.061,10

200,00

SUB-TOTAL

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

39.656,90

3295,49

42.952,39

42.952,39

82655,86

6.868,70

89524,56

132.476,95

122.312,76

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0



Quarta-feira, 31 de outubro de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

PLANTA BAIXA

SALA

REFEITÓRIO

Lu
LJJ O
Q Z

O
2 u_

p.
o li
§ D
LL Q_

iy^=

1

A CONSTRUIR
COM FSTRU "URA MFTAI IC
T FÍ WM i1 AI V AAIlTAnACLRrt OML\ "MNli-MLJM

J — L

SALA

J

1 n

o

—J
LLJ

(T
<

A W
" W

<
CL

SARE LA

CO
<

SALA

SALA

= 1

PLANTA BAIXA COBERTURA

TIPO DE PROJETO:PLWA BAIXA

ENGENHEIROS.

CADISTAS.

_OCAL OA a0ÍW:H02ANA BAT1STA- DE ESTUDO

PfiANCHA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0



Quarta-feira, 31 de outubro de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 m1 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =

l + -
I

100
R

100
1 +

F

100
T_+ S + C + L

1ÕÕ

- l MOO =

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r ~ taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal- ISS
c - taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXAS DO BDI

1.1
1.2

4.1

4.2

4.3

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Especificas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

0,00%
1.00%
1,17%
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2.00%
0.00%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exempío de um projeto
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a composição do BDl, com
preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com

a realidade da obra/construtora e do município, obedecendo
aos limites estabelecidos pelo TC U

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas tndiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita
através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcefa de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da

empresa.
DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.
DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de
omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especifícaçBes deficientes, inexistência de sondagem
do terreno, etc. .. .....

CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.
DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes; uma pela perda monetária decorrente da
defasagem entre a data do efetívo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,

pago pelo executor. . . . . . . . .
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL-ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as
reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFICIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Beneficio é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa,
gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra
através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no

sróprío negócio. ^ ._.,..

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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73822/001 Limpeza do terreno 49,16 0,00

74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

384,00 338 1.372,80

503,86

2.2 53527 teaterro manual aplicado 7,20 47,65' 343,08

Agulhamento de base, em pedra 12,03 0,00

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

3.3 73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = Sem 3,08 0,00

4.2

4.3

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm. concreto fck=20,0 M pa(portas e janelas) 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
I0x20x05cmjc/duas camada c/20K"cada-corridos( baldrame e respaldo)

7,20 '94,46 -. 680,11

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm • 5/16"), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/co locação

517,00 3.763,76

Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (Ví vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12jnm

8.595,20

72132 - 53,72 8.595,20

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 120,00 28.800,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de l' qualidade 48,75 4.714,50

73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan, 130,00 42,9a' 5.583,50

6.4 6058 Cumeeira 19,00 285,19

6.5 73938/007 Forro em gesso 120,00 1 ' '35,00 4.200,00

990,46

74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 0,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 8,00 27,60

72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 34,88

73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mm1 300,00 621,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 2,00 20,38

72331 nterruptor simples/tomada, completo unid. 6,00 '-<80^ 40,80

75228 Tomada simples, completo unid. 10,00 84,90

72334 nterruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

72335 Placa/espelho( tomadas e Interruptores] unid. 5,00 10,90

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) unid. 10,00 KM». 100,00

5.1 89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 2,00 101,68

8.2 88504

caixa d1 água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 525,08

73663 Registro de gaveta %" com acabamento unid 160,42

8.4 6024 Registro de pressão %" para chuveiro com acabamento unid 0,00

440,54

73658
Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid 415,58

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid 24,96

9.3 74051/002 Caixa de gordura, com tampa,50x50cm unid 0,00

11712 Caixa tnspeçao unid 0,00

a Queiroz

CREff6Ãr051669417-0
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10.1 74077/003
Locaç3o simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveita mento 1,76 0,00

10.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 **•* "afccr 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

10,54

74077/003
Locação simples em estaca[sarrafo-60 x 2,5 x Sem], com gabarito, com
reaproveltamentoreaproveiminerHU

Escavação manual em solos ate 3m de profundidade

Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, Juntas de 12mm

3,40

0,00

execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16

0,00

11.2 73965/005 5,60 0,00

0,0011.3
argamassa 1:2:8, juntas de IZmrn

11,54

11.4 87878 Chaplsco 1:4 11,54 0,00

0,00

0,00

84076 Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia í 1:4:6) com 2 cm de 11,54
11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,16

11.7 73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

6021 Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
fixação - fornecimento e instalaçíú

unid. 1,00 155,04

12.2 377
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular • fornecimento e
instalação)

unid. 1,00 19,71

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4

12.5

86943
Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifSo e válvula de
plástico, instalados

unid. 1,00 98,99

86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifSo e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00 176,44

12.6 86930
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira,
sifão e válvula de plástico, Instalados

unid 1,00 0,00

11.424,00

13.1 87878 Chapisco 1:4 160,00 475,20

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cl mento/cal/arei a (1:4:8) com 2 cm de
espessura

96,00 1.828,80

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEIA assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso.

120,00 4.560,00

536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEl-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

120,00 ,38,00 4.560,00

73991/002 Regularização - cimento desempolado 7.700,00

74164/001 Lastro de brita 2,14

14.3 73406 Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-pisos internos
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização • cimento sarrafiado

19,60 7.098,14

73892/002 50,00 1.648,50

Esquadria de alumínio com vidro Smrn, com parte fixa e movet.

janela de ferro, chapa metálica 60x60cm base. com vidro

16.1 73415 Pintura interna externa com duas dernSos com tinta PVA cor branca exterior Z .209.70

16.2 73924/003 Pintura em esmalte sintético fosco azul celeste em duas demSos(portas ) 16,80 273,00

Emassamento de parede com massa acrílica.

0$ códigos SINAPI s3o referentes ao Estado da Bahia, mês fev./2015. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou igual à mediana do SINAPI, tomando por base a tabela de seu

estado.

diQuelróz

.-051669417-0
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCE1RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Queimada do Clarro

jun/1B BDI: (%)
MOEDA:

8,31%
R$

fffiSÉ

1

2

3

4

5

6

7

'
8

g

10

11

12

13

14

15

16

17

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

LIMPEZA GERAL

St

1.372,80

646,94

4.443.87

8 595.20

20 000.00

S

16.00
IMB1S!1$S3Ê $5

; «z

23 683,19

990.46

787.13

44D.54

^̂ ^̂ mmoji
450,18

11.424,00

164^664

5.553,67

2.482,70

18.20

Hl
&5

mm,,, , u

11.1 , 1

«•nm

^mnmpr

II
04 06 m .

1.372,80

840,94

4.443,87

8.595,20

43.583,19

990,48

787,18

440,54

0,00

0,00

450,18

11.424,00

16.446,64

5.553,67

2.482,70

36,20

Valor dos

serviços sem

BDI:
SUB-TOTAL

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

35.276,81

2.931. 50

38.208,31

38.208,31

62.176,76]

5.166,89]

67.343,65

105.551.96]

l

l

97.453,57
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lAT

±

SALA

ÁREA

CANTINA

SALA

4-

parada» t conttrulr

piso cimentado
a construir

área de múltiplo uso

PLANTA BAIXA

?•*
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JEt

piso cimentado

PLANTA BAIXA COBERTURA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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LOTE II:

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE LAGOA DO BOI

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE BAIXA FUNDA DO IZÍDIO

REFORMA.DA ESCOLA DO POVOADO DE LAGEDINHO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE PE DE LIMÃO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE BARREIRO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE UVGOA DO CIPO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DÊ QUEIMADA DO RUFINO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DÊ HONORATOS

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE PENDÃO VERMELHO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE MANDACARU

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE VOLTA GRANDE

www.barroalto.ba.gov.br
, .

BARRO ALTO
BAHIA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

Planilha de Custos de Unidade
Habitacional

186,20 Quantidade de Casas 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de

ADM.:

ORÇAMENTO 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =

1 +
100

JK_

100

F

100

T + S + C + L
100

l - \í + s + c + O j
* ioo =

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
t - taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

1.1
1.2

4.1
4.2
4.3

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

0.00%
1,00%
1,17%
0.97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2.00%
0.00%
0.00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exemplo de um projeto
especifico de determinada obra

Cada projeto deverá apresentar a composição.;do BDI, com
preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com

a realidade da obra/construtora e do município, obedecendo
-aos limites estabelecidos pelo TC U:

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita
através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da
empresa. ,
DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINíÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.

DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de
omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou Indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem
rin terreno, etc. ._
CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo,

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da
defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a ojtra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,
oaEO pelo executor.
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL-ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução d3 obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos nlo computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialiiação do produto mais as
reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Beneficio é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa,
gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra
através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no
nróorio neeécJQ.
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73822/001 Limpeza do terreno 49,16 0,00

74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-€0 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
rea pró veita mento

384,00 1.372,80

846,94

73965/004 Escavação manual de valas(baldrames) 14,40 34,99 503,86

2.2 53527 Reaterro manual apiloado 7,20 47,65' 343,08

0,00

74078/001 Agulhamento de base, em pedra 12,03 0,00

74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cnvcorrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = Sem 3,08 0,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas} 20,60 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
I0x20x05cm,c/duas camada c/20J4"cada-corridos( baldrame e respaldo)

7,20 680,11

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - 5/16" }, para cintas e pilares (fornecimento/
corte/ colocação

517,00 -, >,28(: 3.763,76

72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

176,00 ' 53,72 9.454,72

22.959,67

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 0,00 240,00'- 0,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de is qualidade 130,00 J&7Q ' 12.571.00

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan. 130,00 -42,95,-:; 5.583,50

6.4 6058 Cumeeira 17,00 •45,01* 255,17

6.5 73938/007 Forro em gesso 130,00 - ' 35.00, 4.550,00

950,46

7.1 74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 1,00 0,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 8,00 •M» 27,60

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 84,88

73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mm1 300,00 * 2,07;,' 621,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 2,00 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 6,00

75228 Tomada simples, completo unid. 10,00

40,80

84,90

72334 Interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

72335 Placa/espelho( tomadas e interruptores) unid. 5,00 10,90

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/lâmpada) unid. 10,00 10,00 100,00

89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 2,00 ,30» 101,68

8.2 88504
caixa d'água de polietlleno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 525,08

73663 Registro de gaveta %" com acabamento unid 2,00 160,42

6024 Registro de pressão %" para chuveiro com acabamento unid 2,00 0,00

440,54

9.1 73658

Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de

concreto

unid. 1,00 415,58

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 1,00 24,96

74051/002 Caixa de gordura, com tampa,SQxSQcm unid. 1,00 0,00

9.4 11712 Caixa inspeçao unid. 1,00 0,00

ódio de Queitói
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0,00

10.1 74077/003
Locação simples em estaca (s arrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

1,76 0,00

10.2 73955/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (34 vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

10,54 0,00

10.4 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,09 0,00^ 0,00

11.1

73902/001

74077/003

Camada drenante de brita ns 03 ou 04

Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

0,86

3,40

ictíwr k 0,00

0,00

11.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0,00

0,0011.3 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8,juntas de 12mm

11,54

87878 Chapisco 1:4 11,54 0,00

0,00

0,00

84076 Reboco paulista c/ argamassa de clmento/cal/arelat 1:4:8} com 2 cm de J.1,54

11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,16

73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

12.1 6021
Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
Fixação - fornecimento e instalação

tinid. 1,00 155,04

Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
nstalaçSo)

1,00 19,71

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4

12.5

86943
Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifSo e válvula de
plástico, instalados

1,00 98,99

86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00 176,44

12.6 86930
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira,
sifão e válvula de plástico, instalados

unid 1,00 0,00

13.1 Chapisco 1:4 1.336,50

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/ca l/areia (1:4:8) com 2 cm de
espessura

200,00 3.810,00

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com rejun ta mento em cimento no piso.

130,00 4.940,00

13.4 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

180,00 ., 38,00 J " 6.840,00

73991/002 Regularização • cimento desempolado 4.400,00

14.2 74164/001 Lastro de brita 2,14
73406 Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-pisos internos 19,60 >.' 362,15" 7.098,14

73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

64,00 ,32,9? 2.110,08

Porta madeira de l a 80 xZIOcm 634,22

película para vidro 75% 10,00 250,00

Esquadria de alumínio com vidro 8mm, com parte fixa e movei. 10,00 3.600,00

16.1

Grade de ferro, chapa metálica

73415 Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA cor branca exterior 550,00

992,80

6.396,50

73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas demãos 22,00 357,50

16.3

17.01

Emassamento de parede com massa acrílica

9537 Limpeza Geral da Obra 200

4.560,00

200,00

89.272,10

* Os códigos SINAPI são referentes ao Estado da Bahia, mês fev./2015. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou igual à mediana do StNAPI, tomando por base a tabela de seu
estado.

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Queimada do Clarro

jun/18 BDI: (%) 8,31%
MOEDA: R$

1

2

3

4

5

6

7

8
.
10

11

12

13

14

15

16

17

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

LIMPEZA GERAL

SH
1.372,80

845,94

4443,87

9.454,72

i 0. 000,00

100,00
sg&E&mgpm

n

12.359,67

990 46

707.18

440,54

!̂ililllllll'iiMiMIMi
450,18

16.926,50

13.£>OÍÍ:22
B9BRH0M9ffi

5,477,02

11.314,00

100.00

: '.'W
n

II, „ „ _ _
««rcw.

ffiMHVS»

S ST
64 06 ' . 06

1. 372, 80

846,94

4.443,87

9.454,72

22.959,67

990,40

787,18

440,54

0,00

0,00

450,18

16.926,50

13.608,22

5.477,02

11.314,00

200,00

SUB-TOTAL

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

26.218,33

2.178,74

28.397,07

28.397,07

63,053,77

5.239,77

68.293,54

96.690.61

Valor dos

serviços sem

BDI:
89.272,10

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 m* Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =

\
i

IÕÕ~
,+ —— i + —ioo A ioo

T+S+ C+L
100

:rlOO = - l LrlOO =

Sendo; i = taxa de Administração Central;
r = laxa de risco do empreendimento;
f - taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

ITEM

1.1
1.2

4.1
4.2

4.3

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS

ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

0,00%
1,00%
1,17%
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0.00%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exemplo de um projeto
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a composição do BDI. com
preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com

a realidade da obra/construtora e do municipio/obedeoendo
aos limites estabelecidos pelo TCU.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indirelas. A obtenção de seus dados e 3 sua comprovação pode ser feita

através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos peta direção da

empresa.
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

(TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.

DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de

omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem

do terreno, etc. — . ._ .
CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos z prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da

defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,

TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às aliquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou tío serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as

reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo fatura mento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFICIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa,

gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra

através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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1.2 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveila mento

49,16

290.00

0,00

1.036,75

846,54
2.1 73965/004 Escavação manual de valas (baldrames) 34,98 503,86

53527 Reaterro manual apiloado 7,20 47,65 343,08

0,00
3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 3Qx40cm-corrlda sob parede, junta seca 7,20 0,00

73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = Sem 4,00 ,85,00 - 340,00
4.2

4.3

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=2Q,Q Mpa(portas e janelas) 0,00

Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
I0x20x05cm,c/duas camada c/20J4"cada-corridos( baldrame e respaldo)

7,20 680,11

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm • 5/16" ), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/cpjQcacJQ

517,00 3.753,76

72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

120,00 53,72, 6.446,40

estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 0,00 240,00 , 0,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de l* qualidade 60,00 5.802,00

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan. 80,00 3.436,00

6.4 6058 Cumeeira 21,00 315,21

6.5 73938/007 Forro em gesso 140,00 . .35,30 4.900,00

74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 1,00 0,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 8,00 .3/45 27,60

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 3,35 84,88

73860/008 Cablnho antl- chá ma (fio) 0= 2,5mmí 300,00 '2,07 621,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 2,00 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 6,00 40,80

75228 Tomada simples, completo unid. 10,00 8,49 84,90

72334 Interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

7.9 72335 Placa/espelho( tomadas e interruptores) unid. 5,00 10,90

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/lâmpada) unid. 10,00 100,00

89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 2,00 101,68

8.2 88504
caixa d" água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 525,08

8.3 73663 Registro de gaveta %" com acabamento unid 2,00 160,42

8.4 6024 Registro de pressão %" para chuveiro com acabamento unid 2,00 0,00

9.1 73658
.igaçao domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=lOOmm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto .

unid. 1,00 415,58

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 1,00 24,96

74051/002 Caixa de gordura, com tampa,50x5Qcm unid. 1,00 0,00

11712 unid. 1,00 0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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10.1 74077/003
.ocação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveitamento

1,76 0,00

10.2 73965/005 iscavaçao manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

10,54 0,00

10.4 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,09

74077/003
Locação simples em estaca {s arrafo-60 x 2,5 x 5cmJ, com gabarito, com
reaproveitamento

3,40

0,00

0,00

11.2 73965/005 iscavaçao manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0,00

0,0011.3 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

11,54

87878 Ihapisco 1:4 11,54 0,00

0,00

0,00

84076 teboco paulista c/argamassa de clmento/cal/arela(l:4:8) com 2 cm de 11,54
11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 m3 0,16

11.7 73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

12.1 6021
Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
fixação - fornecimento e instalação

unid. 1,00 155,04

12.2
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrSo popular - fornecimento e
instalação)

unid. 1,00 19,71

12.3 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4

12.5

86943
Lavatório de louca sem coluna, inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico, instalados

unid. 1,00 98,99

86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00 176,44

12.6 86930
Tanque de lavar roupa mármore sintética ,221 ou equivalente, inclusive torneira
sifão e válvula de plástico, instalados

unid 1,00 0,00

87878 Chá pisco 1:4 891,00

84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia( 1:4:8) com 2 cm de
espessura

200,00 3.810,00

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PE 1-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso.

130,00 4.940,00

13.4 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

220,00 8.360,00

73991/002 Regularização - cimento desempolado 340,00 ^27,00 ' 9.180,00

74164/001 Lastro de brita 2,14

14.3 73406 :oncreto fck= 20.0 M pá, contra-pisos internos 25,00 9.053,75

14.4 73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiadp

50,00 1.648,50

5.553,67

73933/003 Porta madeira de l a 80 x210cm unid. 3,00 951,33

73933/004 jelicula para vidro 75% 11,50 287,50

73937/001 Esquadria de alumínio com vidro Bmm, com parte fixa e movei. 11,50 4.140,00

6103 anela de ferro, chapa metálica 6Qx6Qcm base, com vidro 1,82 174,84

16.1 73415 Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA 3.395,96

16.2 73924/003 Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 demãos 10,00 162,50

84076

Emassamento de parede com massa acrílica.

teboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/a rei a (1:4:8) com 2 cm de
espessura

292

204,00

12,00 3.504,00

3.886,20

73924/003 Pintura do piso da quadra. 620,00 10.075,00

17.3 73892/002
Calçada em concreto fck=i2,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

108,00 3.560,76

73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas demãos no alambrado e equipamentos. 408,00 6.630,00

Revisão eletrica e instalação de refletores metálicos com lâmpadas metálicas unid. 600,00 2.400,00

u$tòdio de Queiroz Construção do piso da quadar c/malha de ferro e argamassa no traço 1:3 726 72,50 52.635,00

mheiro Civil Construção de alambrado c/ tubo galvanizado de 2" e l M. m2 408 100,00 40.800,00

6^:051669417-0 nstatacão de tela galvanizada recapada 408 35,00 14.280,00

17.8 nstalaçSo de equipamentos, trave, rede de volei, tabelas de basquete e etc. unid. 3.000,00 15.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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Cn

OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Baixa Funda do Izidio

jun/18 BDI:(%| 8,31%
MOEDA: R$

fiftfét-

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11

12

13

14

16

16

17

18

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

,
• :.M: -:

1.036,75

84G.S4

4.753.8?

6449,40

10.000,00

50.000,00

" «
$S

4453.21

990.46

767,18

440,54

MMB
450,18

18.001,00

19.832,25

5.553,67

7.062.46

50.000,00
300,00

' '*M
03

l
l II „ .

33BD&UBBHBI

mmmmm*

49.266,86

IS
M : . . . . «$ . . . . -

\
"'""'Ur rr

í. 036, 75

846,94

0,00

4.783,87

6.449,40

14.453,21

990,46

787,18

440,34

0,00

0,00

450,18

18.001,00

19.682,25

5.553,67

7.062,46

149.266,95

300,00

Valor dos serviços
sem BDI:

SUB-TOTAL

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

73.116,96

6.076.02

79.192,98

79.192,88

107.920.95

8 968,23

116.88918

196.082,16

49.266,96

4094,08

53.361,04

249.443,20

230.304,87
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%- 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =
100 i oo ioo

T -+ S + C 4- L
" lOO

í o + / x i - ' - xu /n l '.MOO =

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais;
s = laxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa

h ITEM

r̂ H
l 1

1.1
1.2

2
3
4

4.1

4.2
4.3

5
6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

(%)
0,00%
1 ,00%
1,17%
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2.00%
0.00%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI 6 u pé ias exemp
especifico de determnada obra

Cada projeto devora apresentar a compc
preenchimento das células tarjadas em am

3 realidade da obra/consirulora e do mun
aos hirtes estabelecidos pel

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despegas Incitrc-.db A oblençúu dt '-,eus dadoi L> ..\I ccmpmvar.-ão [judcj SIT f pita
através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da (?rnpres,i

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Adm nistração Central, debitada a detprminad;-i 3br;i segundo os criiér'os estabelecido; ;;.'lii risrecão da
empresa.
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determmuddb obrub pagas toUil ou parcialmente pela Administração C<>n'ral.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Glona! ou Integral.

'EFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço 'ixo, ^lob^l ou Integral, p^ra cobrir evuntuj js incei -eztii d,;.-.mentes de
omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projelos mal leitos ou indefinidos, eipiíuMcuçÕi.^ deficientes, im-xistênu.i JP sondagem
In tprrpnr», ptc. .

CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a pra^o

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreendo duas panes: uma pela pt.rda rnumji;in,i utícorrente da
defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data d& receita correspondente; j outr,i p.ice, ti c juros, curre-jponJenttf só fmanr. i,r,pi-!o da obra,
pago seio executor.
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às atíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação <ie bcrvicoi nu local ile execução d.i obra uu

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É O resultado de todos os gastos não computados coma Ciiitci Dirf.ob ou indirnus, rfurentes n cornercidl ização ao prnct i to mais as
reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo fatursmento fjkibal no mesmo penedo,

LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Beneficio é uma parcela destinada a remunerar o custo u c opoi [unidade dn c.ipital aplic.ido, a t:;]|rac:icta:,c iidrri'nibir,iiivi],
gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo. a responsabilidade pela administração do contraio e çoncução da obra
através da estrutura organizacional da empresa e os investimento;, n d formação profissional do seu pessoal e umr a capacidade de rr invost i r no
nrtWín negocio . . .

Queiroz
eira Civil

: 051669417-0
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1.1 73822/001 Limpeza do terreno 49,16

PREÇO UNIT. l PREÇO TOTAL

(RS) (RS)

0,00

1.2 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveíta mento

100,00 357,50

73965/004 EscavaçSo manual de valas (baldrames) 8,00 34,99 279,92

53527 Reaterro manual apiloado 4,00 47,65 190,60

74078/001 Agulha mento de base, em pedra 12,03 0,00

74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0.00

0,003.3 73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02

0,00 -asvOQ- 0,00

4.2

4.3

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) 20,60

ÕS049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duas camada c/20 Vcada-corrldos( baldrame e respaldo)

4,00 94,46

0,00

377,84

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm * S/16"), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/ colocação

290,00 2.111,20

S. l 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (J4 vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

40,00 2.148,80

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada Inclusa 0,00

8.971,18

0,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de l' qualidade 40,00 "96,,70V 3.868,00

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan, 40,00 1.718,00
6.4 6058 Cumeeira 18,00 270,18

6.5 73938/007 Forro em gesso 89,00 3.115,00

700,00
83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 2,00 6,90

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 B4,8S
73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mm1 500.00 1.035,00
74130/001 Disjuntor monopolar termo magnetlco-15 A unid. 2,00 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 3,00 16,80'* 20,40
75228 Tomada simples, completo unid. 10,00 8,49' 84,90
72334 Interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

72335 Placa/espelho( tomadas e Interruptores) unid. 2,00 4,36
7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) unid. 10,00 200,00

8.1 89957
Ponto de água fria embutido(subramai), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 2,00

787f18

101,68

38504
caixa d'água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4HJ torneira de bóia real
1/2 com baião plástico

unid 1,00 525,08

8.3 73663 Registro de gaveta %" com acabamento unid 2,00 160,4:

6024 Registro de pressão W para chuveiro com acabamento unid 2,00 0,00

9.1 73658
Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=iOOmm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid, 2,00 831,16

1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 2,00 49,92
74051/002 Caixa de gordura, com tampa,50x5Qcm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa Inspeçao unid. 1,00 0,00

M» de Queiroz
'he/ro Civil

•BA: 051669417-0
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10.1 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
^aproveita mento

1,76 0,00

10.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm 10,54 0,00

execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16

74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
rea pró veita mento 3,40 0,00

73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0,00

0,0072132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm 11,54

87878 Chá pisco 1:4 11,54 0,00
0,00
0,00

84076 Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia< 1:4:8) com 2 cm de 11,54
73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,16

73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

12.1 6021 Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
fixação • fornecimento e instalação

uni d. 2,00 310,08

Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular • fornecimento e
instalação)

unid. 2,00 f-aw 39,42

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc. instalado und. 1,00 0,00

12.4

12.5

86943 Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifSo e válvula de
plástico, instalados

unid. 2,00 197,98

86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sif3o e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00 176,44

12.6 86930
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira
sifão e válvula de plástico, instalados

unid 1,00 0,00

87878 Chá pisco 1:4 1.921,59

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/eal/areia( 1:4:8} com 2 cm de
espessura

647,00 12.325,35

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PE 1-4, assentada com argamassa
colante, com reluntamento em cimento no piso.

89,00 3.382,00

13.4 536
Cerâmica esmaltada (47X47), tinha popular PE 1-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

230,00 8.740,00

14.1 73991/002 Regularização - cimento desempatado 2.403,00

74164/001 Lastro de brita 2,14

14.3 73406 Concreto fck= 20.0 Mpa, contra-pisos internos 20,00 7.243,00

73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
•egularliação • cimento sarraflado

45,00 1.483,65

Porta madeira de l a 80 x210cm

película para vidro 75%

Isquadria de alumínio com vidro 8mm, com parte fixa e movei

Grade de ferro, chapa metálica

Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA

Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 demSos

Emassamento de parede com massa acrílica.

84076
ieboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de

espessura
80,00 1.524,00

73924/003 Pintura do piso da quadra. 720,00 11.700,00

73892/002
;alcadaem concreto fck=i2,OMpa, fechamento com tijolo maciço e
egularização • cimento sarrafiado

100,00 3.297,00

73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas demãos no alambrado e equipamentos. 400,00 6.500,00

Revisão eletrica e instalação de refletores metálicos com lâmpadas metálicas unid. 600,00 4.800.00

Construção do piso da quadra c/malha de ferro e argamassa no traço 1:3 m2 72,50 7.250,00
Construção de cobertura de quadra com estrutura metálica em ferro de 6" com
elha galvanizada _____________^_^__

m2 240,00 0,00

nstalaçSo de tela galvanizada recapada m2 300 35,00 10.500,00

nstalaçSo de equipamentos, trave, rede de volel, tabelas de basquete e etc. unid. 3.000,00 15.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Lagedmho

BDi:(%) 8,31%
MOEDA: R$

1

2

3

4

5

6

7

8
S

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO
'

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

Ct

357,50

470,52

2 489 04

2 148,80

8.273,18

i

30.000,00

02

2.056,82

787 18

881.08

OMHttH!
723,92

28.368,94

11 129,65

8062,26

11.672,90

30.571,00
500,00

«Hl
03

j.u.ifcjuiiifníiw

B̂IIHHIIIUM,,

«orara

,S
' . 04 . . OS - m \ w»àiIWWM»

357,50

470,52

0,00

2.459,04

2.148,80

8.973,18

2.056,82

787,18

881,08

0,00

0,00

723,3?

26.388,94

11.129.9S

8,062,26

11.672,90

60.571,00

500,00

Valor dos serviços

sem BDI:

SUB-TOTAL 44.439,04 92,753,75

BDI 3.692,88

TOTAL NO MÊS .J 48 131.92

TOTAL ACUMULADO | 48.131,92

7.707,84]

100.461,59|

148.593,51 1

j

0,00] ]

137.192,79

o,oo| |

l !
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDÍ%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BOI será aplicada a_seguinte fórm jla básica

BDI =

l +
100

_ l + S + C + L

100

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida_da empresa.

i ITEM

1
1.1
1.2

2

3
4

4.1
4.2

4.3
5

6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO 8DI

(%)
0,00%
1,00%
1,17%
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de Í3DI e aoenas exemp
especifico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a compc
precnch. mento das cê ulas tarjadas em am

a realidade da obrajconsirutora e do rnun
aos limites estabelecidos pei

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas indiret.is. A obtenção ds- seus dados e a sua comprovado IJULÍO s-;.- r feita

através de demonstrações contabeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Adm nistracão Central, debitada a determinada oara segundo o i criiorioi. estabt ler do<; ^, l;; direção da

empresa.
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

'DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Cunhal.

Í
TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral

DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, praçoiixo, gbbal ou Iniegriil, para cobrir eventuii<; incerie?«"s (!.y_orn>ntí's de

omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, pro;etos nridl feitos nu indefinidos, especificações delcienUís, inf:xis:ênn,i d t: :>ondagern
rln terreno, ptr .
CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a pra^o.

DEFINIÇÃO: O custo Financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e uumpieende J.ia1., p^rips ums ppln perda rnonoiôn.-i Lfecorrenle da

d ef as agem entre a data do efetivo desembolso e a dato dd receita correspondente; a OUULI parte, de juros, correiponjente t.n fnimu i/r.Li-tu Já obra,

paeo pelo executor.
TRIBUTOS FEDERAIS

DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de s

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como C j >tob Dirciubou indireios, referentes á cornercidliEação do praunio -rtaii as

reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividino pelo faturamento global no meirnu pcríudo

LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custe ríf oportunidade do cspilal aplicado, a capdt.dõcie ddnii <. s'r,-i';ivj,

gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrate e condução da obra

através da estrutura organizacional da empresa e os invesíímentob na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no
nrtíprio neartrío.

e Queiroz
iiró Civil

r-BA: 051669417-0
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73822/001 Limpeza do terreno 49,16 0,00

74077/003
Locaç3o simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
rea pró veita mento

290,00 1.036,75

S.164,60

2.1 73965/004 Escavação manual de valas(baldrarnes) 40,00 34,99 1.399,60

53527 Reaterro manual apiloado 100,00 47,65 4.765.00

0,00

74078/001 Agulhamento de base, em pedra 12,03 0,00

74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cnvcorrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

0,003.3 73907/006 Camada regularfc adora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02

«RF
74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = Bem 10,00 •SWJG: 850,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20.0 Mpa(portas e janelas) 20,60 0,00

68049
Cinta de amarraçSo em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duas camada c/20JÍ"cada-corrtdos( baldrame e respaldo)

160,00 15.113,60

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - 5/16" ), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/colocação

800,00 7^28 5.824,00

72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

480,00 - 53,72 25.785,60

estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 180,00 240,00' 43.200,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de 13 qualidade 540,00 96,70 52.218,00

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan. 540,00 42,93 23.193,00

6.4 6058 Cumeeira 70,00 1.050,70

6.5 73938/007 Forro em gesso 350,00 "35,00 ' 12.250,00

INSTALAÇÕES ÉLÉTR1CAS 11.205,50
74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 2,00 1.400,00

7.2 83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 12,00 41,40
72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 30,00 3,"33" 99,90

73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mmJ 4.000,00 2,07 c -r 8.280,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 10,00 "10,19 ' 101,90
72331 interruptor simples/tomada, completo unid. 20,00 6,80: 136,00
75228 Tomada simples, completo unid. 50,00 6,49- 424,50

7.8 72334 interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

7.9 72335 Placa/espelho( tomadas e interruptores) unid. 10,00 V 2,18 21,80
7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) unid. 70,00 700,00

6-560,50

8.1 89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 10,00 30,84 508,40

8.2 88504
caixa d'água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 5.000 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 5.250,00

73663 Registro de gaveta %" com acabamento unid 10,00 802,10

8.4 6024 Registro de pressão *Á" para chuveiro com acabamento unid 20,00 0,00

2,277,58

9.1 7365S
Jgaçao domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid 5,00 2.077,90

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 8,00 199,68

9.3 74051/002 Caixa de gordura, com tampa,5Qx50cm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa inspeçao unid. 1,00 0,00

Lei de Queiroz
'iro Civil

: 051669417-0

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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Sft^W^Vf^^fi^^^i
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitam ento

Escavação manual em solos ate 3m de profundidade

Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez {% vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16

Camada drenante de brita nB 03 ou 04

Locação simples em estaca (sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

Escavação manual em solos ate 3m de profundidade

Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (J4 vez], assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

Chapisco 1:4
Reboco paulista c/ argamassa de eimento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de
execução detamoa de concreto armado, ferro 5/16

Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm

INSTALAÇÕES METAIS

Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
ixação - fornecimento e instalação

Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
nstalação)

Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado

Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico, instalados

Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

Mictório Instalação de louça inclusive assentamento

jaM&ÉKtt^tfî  í
Chapisco 1:4

Reboco paulista c/ argamassa de d mento/cal/ar eia(l:4:8) com 2 cm de
espessura
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso.

Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

á^os aníRMOs e
Regularização - cimento desempolado

Lastro de brita

Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-pisos internos
Calçada em concreto fck=12,OMpa, fechamento com tijolo maciço e
reRularizacão - cimento sarrafiado

BQUAORIÂS^ • ^Jf íss|̂ ^̂ ÍÉ5^̂ l5WII?í̂ 3 |̂̂ f

'orta madeira de 1 a 80 x21Qcm

película para vidro 75%

Esquadria de alumínio com vidro 8mm, com parte fixa e movei.

Grade de ferro, chapa metálica

Pintura interna externa com duas dernSos com tinta PVA

Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 demãos

Emassamento de parede com massa acrílica.

«IWt̂ í̂ l̂ ^̂ B^̂ -̂l̂ ^̂ ^̂ ^̂ iS^P^̂ Ii
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia( 1:4:8) com 2 cm de
espessura
Pintura do piso da quadra.
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

Pintura em esmalte sintético em duas demãos no alambrado e equipamentos.

Revisão eletrica e instalação de refletores metálicos com lâmpadas metálicas

Construção do piso da quadra c/malha de ferro e argamassa no traço 1:3

Construção de cobertura de quadra com estrutura metálica em ferro de 6" com
telha galvanizada
nstalação de tela galvanizada recapada

nstalação de equipamentos, trave, rede de volei, tabelas de basquete e etc.

JMPEZA ^1í̂ '̂ ,;̂ 4 f̂̂ Xt' ̂ ^^^^ '̂PWlíJtlW^
Limpeza Geral da Obra
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41.040,00

64.751,80

24.840,00

33.317,80

6.594,00
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1.125,00

16.200,00

4.792,60

59.818,70
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451.285,76

37.507,84

488.793,59
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola Municipal no Povoado de Pé de Limão

jun/18 BDI:(%) 8,31%
MOEDA: R$

Cn

ÍT£*t

1

2

3

4

5

6

7

r

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

• ' " &£ftVfCC&

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

• • • ' ,
,BÍ

1.036,75

6 164,60
•BBHHHHBHM

10.787,50

15,000,00

6.560,50

903,75

1.299,64

30.000,00

Ôí 1

11.000,00

10.755,60

50 000,00

6.000,00

ESBWBiaiÉÉig

50.000,00

20.000,00
tlàimmmmmmam

26-557,14

' - • ,*1
$3

50 000,00

5.205.50

2277,58
tiHFffnmifiiHiiiiiiiB

wwwmwm

3274,10

37.450,80

14.751.BO

ta ' ' '
W

31.9-11.70

40,000,00

0,00

M,' . ;

19.818,70

0,00
500,00

-

n
ttfWAJ

1. 036, 75

6.194,60

0,00

21.787,60

25.785,60

131.911,70

11.205,50

6.560,50

2.277,58

903,75

1.299,64

3.274,10

87.460,80

64.751,80

26.557,14

59.818, 70

0,00

500,00

Valor dos serviços

sem BDI:
SUB-TOTAL

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

71.752,84

5.952,66

77.715,50

77.715,50

174.342,74

14.487,88

138.330,62

266.546,12

112.959,78

9.386,96

122.346,74

338.892,86

71.911,70

5 975,86

77.887,56

466.780,42

20318,70

1.688.48

22.007,18

488.787,61

451.285.76

SINAPi, GOlANiA. JANEIRO 2013

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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• ASSINATURA

i TIPO DE PROJETO: PUNIA BNXA

AUDITÓRIO/REFEITÕRIO
(NOVO)

SALA SEC

PLANTA BAIXA

K

SALA LABORATÓRIO SALA PROF

run

NOVO NOVO BLIOTECA
\

CANTINA
(NOVO)

SALA
(NOVA)

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO

186,20 m*

DE BARRO ALTO

Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO l LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =

_

ioo' + —
100 100

s. + c + A
Voo

( 1 - n X i - i - X i - r /

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
í = taxa de custo financeiro do capital de giro;
i = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração^liquida da empresa.

eM

1.1
1.2
2
3
4

4.1

4.2

43

5
6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm, Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS

Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

(%)
0,00%

1 ,00%

1L17%
0,97%

1,21%
5,65%

0,65%

3,00%
2,00%

0,00%.
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição 0<í BDI é apenas exemplo de um projeto
especifico de determinada obra

Cada projeto deverá apresentar a composição do BDI. com
preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com

a realidade da obra/construtora e do município, obedecendo
aos limites estabelecidos pelo TCU.

[ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas lndiret.as. A obtenção de seus dados e a sua comprovação i>oik> ser feita
através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa,

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos

empresa. _ . _ _

díreção da

DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas tota! ou partidlnuNite nela Administração Centrai.

rTAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO -aplicável aos contratos de Empreitada por Preços UrilJno:., Preço Fixo, Global ou Integral .

lEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço f ixo , (;l oij.il ou li u p/:V, p;; rã colrir '.nfnUMi; riu-r .,vaí, < ! , • • .iru ntíji de
missão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projelus mal Icitoi ou indefinidos. fspuufuy;;Õ<"; r;efinfnnj'>, iiiivisiènivj di.- sondagenomissão de serviços, q

rio terreno, etc.
CUSTO FINANCEIRO-Aplicáveis para contratos com pagamento a pra;o.

DEFINIÇÃO; O custo financeiro pode ser considerado para paga mentos a prazo e compreende duas partes: uma F;ela peida mantíiána decorrente da
defasagem entre a data do efetivo desembolso e a datada receita correspondente; a outra parte, de juros, corres pónei ente ao finiinti^meiita da obra,

DSKO Delo executor. . _
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às aiíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pt?la prt>staçnc iie serviços no local d t* exu-uç<io dd obra ou dn -,»>rviço

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos nlo computados como Custos Direioi ou Indiretos, referentes à comercialização do pruiuuo
reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturarnento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade de capital aplicado, a :.íipacidB<!e Ltilmin str.itiva,
gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsaoilidade pela administração do contrate e condução da obra
através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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ITENS

73822/001

QUANT

Limpeza do terreno 49,16

PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

(RS) (RS)

0,00

74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

300,00 1.072,50

EscavacSo manual de valas(baldrames)

53527 Reaterro manual apiloado 90,00 47,65 4.288,50

3.1 74078/001 Agulha mento de base, em pedra 12,03 0,00

74053/003 Alvenaria em pedra, 3Qx40cm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm. concreto fck=20,0 Mpa(portas e Janelas) 20,60 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
I0x20x05cm,c/duas camada e/20>i"cada-corridos( baldrame e respaldo)

112,00

Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - S/16" )- para cintas e pilares (fornecimento/
corte/colocação

10.579,52

74254/002 560,00 7,28 4.076,80

72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (X vez), assentados com
argamassa 1:2:8, Juntas de 12mm

300,00 16.116,00

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 120,00 28.SOO.OO

5.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de l1 qualidade 400,00 96,70 38.680,00

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan, 400,00 42,95' 17.180,00

6.4 6058 Cumeeira 50,00 15,01; 750,50

73938/007 Forro em gesso 390,00 13.650,00

74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 1,00 700,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm. completa unid 3,00 10,35

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 -3,33 84,88

73860/008 Cablnho anti- chama(fio) 0= 2,5mm1 3.000,00 6.210,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 2,00 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 14,00 95,20

75228 Tomada simples, completo 42,00 •6,49 356,58

72334 Interruptor paralelo/Tomada simples 3,00 0,00

72335 Placa/espelho( tomadas e interruptores) unid. 5,00 í 2,18- 10,90

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) gnid. 50,00 -10,00- 500,00

8.1 89957

Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 2,00 101,68

8.2 88504
caixa d'água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 5000 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4M, torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 5.250,80

73663 Registro de gaveta W com acabamento unid 4,00 320,84

6024 Registro de pressSo %" para chuveiro com acabamento unid 2,00 0,00

955,96

73658

Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid. 2,00 831,16

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 5,00 124,80

9.3 74051/002 Caixa de gordura, com tampa,50x5Qcm untd. 1,00 0,00

11712 Caixa Inspeçao unid. 1,00 0,00

ustódio de Queiroz
ffoCivi!

ÍÀ: 051669417-0
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10.1 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem}, com gabarito, com
reaproveitamento

1,76 -0,00- 0,00

10.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 ,0,00 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (M vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm 10,54 0,00

10.4 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,09 0,00

10.5 73902/001 Camada drena nte de brita n> 03 ou 04

74077/003
.ocaç3o simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

3,40

0,00

0,00

73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0,00

0,0011.3 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, mela vez (J4 vez), assentados com
argamassa 1:2:8,Juntas de 12mm

11,54

87878 CHa pisco 1:4 11,54 0.00

0.00

0,00

11.5 84076 Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de 11,54
11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,16

73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

12.1 6021
Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrSo popular com conjunto para
Fixação • fornecimento e instalação

unid, 465,12

12.2 377
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
nstalação)

unid. 3,00 59,13

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4

12.5

86943
Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico, instalados

unid. 3,00 296,97

86933
Pia de coiinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

unid 3,00 529,32

12.6 86930 Mictório de louça completo, Inclusive a instalação unid 0,00 0,00

87878 ChapJsco 1:4 400,00 1.188,00

84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/ca l/areia (1:4:8) com 2 cm de
espessura

400,00 7.620,00

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEl-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso. 390,00 14.820,00

Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

670,00 25.460,00

73991/002 Regularização - cimento desempolado 490,00 27-.OOV ' 13.230,00

14.2 74164/001 Lastro de brita 2,14
14.3 73406 Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-plsos Internos 49,00 362,1* ~ 17.745,35

73892/002
Calçada em concreto fck=l2,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

110,00 = 32,9? 3.626,70

Esquadria de alumínio com vidro 8mm. com parte fixa e movei

16.1 73415 Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA 19.771,00

16.2 73924/003 Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 demSos 90,00 1.462,50

17.1 84076

Emassa mento de parede com massa acrílica.

Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8) com 2 cm de
espessura (retoque)

1700 12,00 20.400,00

952,50

73924/003 Pintura do piso da quadra. 700,00 11375,00

73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

60,00 1.978,20

73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas demSos no alambrado e equipamentos. 70,00 1.137,50

Revisão eletrica e instalação de refletores metálicos com lâmpadas metalkas unid. 4.800,00

Construção de alambrado com tubo galvanizado de 2" e 11/4" 70

nstalação de tela galvanizada recapada no alambrado

7.000,00
2.800,00

16604170 tetoque do piso da quadra 350 17.500,00

Aquisição de eqipamento de volley, futebol de salão e etc. unid. 0,00

17.10
Esquadrias metálicas com cantoneira de 6" e telha galvanizada, inclusive
nstajacao da cobertura da quadra.

0,00
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Barreiro

jun/18 BDI:(%) 8,31%
MOEDA: R$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

N „ . „ ^ , »fifORÇ^5

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

REFORMA DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

%

& '.

1.072,50

6.387,90

14.656.32

16.116,00

5.675,32

955,35

20.000,00

30,000,00

" ôè

60.000,00

7.939.29

,

1.350.54

29.000,00

14 £02,05

22 000,00

30.000,00

17.543,20

•M
03

39 060 50

_

••«

20.083,00

20.569,37

11.633,50

1.000.00

t* " ;«" w
"\ *•

'àfcfv ioflát''?*f***-

1.072,50

6.387,90

0,00

14.859,32

16.116,00

99.060,50

7.988,29

5.675,32

955,98

0,00

0,00

1.350,54

49, OS 8. 00

34.602,05

42.569,37

41.633,50

47.543,20

1.000,00

Valor dos serviços

sem BOI:

SUB-TOTAL

BOI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

94 864,00

7 883,20

102747,20

102747,20

182.484,08

15 164.43

197648,51

300.395,71

92.351,37]

7.674,40]

100.025,77]

400.421,47]

369.699,45
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LD!%= 8,31%

CALCULO DO BDl

Para o cálculo do BDl será aplicada a seguinte fórmula básica

BDl =
ioo i oo

T + S + C + L
100 J

(t + s + c + i ) )

Sendo: i - taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de cuslo financeiro do capital de giro,
t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

j ITEM .

1

1

1.1
1.2

2
3
4

4.1
4.2
4.3

5

6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm, Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDl

(%)
0,00%
1,00%
1,17%
0,97%
1.21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Cálculo do BDl 8,31%

Observação
Essa composição de BDl é apenas exemp
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a compc
preenchimento das células tarjadas em am

a realidade da obra/construtora e do mun
aos limites estabelecidos pel

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas, A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode snr feita

através de demonstrações contabeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Adm nistração Central, debitada a determinada obra segundo os chr?rios estabelecidos pela dirtcão da

empresa.
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

(DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou pjrualmcnte pela Administração Centra!

f
TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO -aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitárias, Preço Fixo, Global ou htegraí.

DEFINIÇÃO :Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertas du^orn-nrt-s de

omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, fipecificações defidentes, inexistência de sondagem

do terreno, etc. ...
CUSTO FINANCEIRO -Aplicáveis para contratos com pagamento a pra/o

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado pura pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela peida monfiónn decorrente da

defasagem entre 3 data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; j outra pjne, de juros, correspondente ao firanci-jinento (Já obra,

paeo pelo executor. „
TRIBUTOS FEDERAIS

DEFINIÇÃO; referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL-ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do b

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO; É o resultado de todos os gastos não computados corno Custos Diretos DU Indiretos, referentes à comerudluação do produto mais as

reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFICIO
DEFINIÇÃO; Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do cspiLdl aplicado, a capacidade .idmiriistra^va,

gerencíal e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade p 11 a administração do contrato e condução da obra

através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação pro£KsÍana', do seu pessoal e criar a lapãcidade de reinvestir no

Inróprio negócio. ,
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Jmpeza do terreno 49,16 0,00

1.2 74077/003
Locação simples em estaca (sã rrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveita mento

290,00 1.036,75

73965/004 Escavação manual de valas(baldrames) 14,40 34,99 503,86
53527 Reaterro manual apiloado 7,20 47,65- 343,03

3.1 74078/001 Agulhamento de base, em pedra 0,00

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

3.3 73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = 8cm 340,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck»20,0 Mpa(portas e janelas) 20,60 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duas camada c/20MHcada-corridos{ baldrame e respaldo)

7,20 680,11

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - 5/16" ), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/ colocação

517,00 3.763,76

72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (Jí vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

164,00 * 53,72 , 8.810,08

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 0,00 0,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de li qualidade 30,00 96,70 2.901,00

73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan. 50,00 2.147,50

6.4 6058 Cumeeira 13,00 195,13

6.5 73938/007 Forro em gesso 64,00 2.240,00

0,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 2,00 3,45 6,90

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 34,88

73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mm2 300,00 621,00

74130/001 Disjuntor mono polar termomagnetico-15 A uníd. 2,00 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 3,00 20,40

75228 Tomada simples, completo unid. 5,00 42,45

7.8 72334 Interruptor paralelo/Tornada simples unid. 3,00 0,00

7.9 72335 Placa/espelho(tomadas e interruptores) unid. 2,00 4,36

7.10 72274 Limpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) unid. 5,00 -MlftQO 50,00

8.1 89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 2,00 101,68

8.2 83504
caixa d'água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balSo plástico

unid 1,00 525,08

8.3 73663 Registro de gaveta %" com acabamento unid 160,42

8.4 6024 teglstro de pressão M" para chuveiro com acabamento unid 0,00

9.1 73658
Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid.

440,54

415,58

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 1,00 24,%

9.3 74051/002 Caixa de gordura, com tampa,50x5Qcm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa inspeçao unid 1,00 0,00

iio de Queiroz
íeiro Civil

J&-051669417-0
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10.1 74077/003
LocaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
eaproveita mento

1,76 0,00

10.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 0,00

10.3

11.1

73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (A vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

10,54

74077/003
.ocação simples em estaca{sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
«aproveitamento

3,40

0,00

execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16

0,00

11.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0,00

0,0072132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, mela vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

11,54

11.4 87878 Chapisco l_-4_ 11,54 0,00

0.00

0,00

B4076 teboco paulista c/ argamassa de clmento/cal/areia( 1:4:3) com 2 cm de 11,54
11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0.16

73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

6021
Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
fixação - fornecimento e instalação

unld. 1,00 155,04

377
Assento para vaso sanitário, de plástica, padrSo popular - fornecimento e
nstalaçSo)

unid. 1,00 19,71

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4

12.5

86943
Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifSo e válvula de
plástico, instalados

unid. 1,00 98,99

86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifSo e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00 176,44

12.6 86930
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira,
sifão e válvula de plástico, instalados

unid 1,00 0,00

13.1 87878 Chapisco 1:4 772,20

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/arela(l:4:8) com 2 cm de
espessura

260,00 4.953,00

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso.

64,00 2.432,00

536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEl-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

115,00 4.370,00

73991/002 Regularização - cimento desempolado 1.890,00

74164/001 Lastro de brita 2,14

14.3 73406 Concreto fcka 20,0 Mpa, contra-pisos internos 25,00 9.053,75

14.4 73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

42,00 1.384,74

Porta madeira de l a 80 xZIOcm unid 2,00

73933/004 película para vidro 75% 6,70

634,17

167,50

73937/001 Esquadria de alumínio com vidro 8mm, com parte fixa g movei. 6,70 2.412,00

15.4

16.1

6103 Esquadria metálica com tubo galvanizado

73415 Pintura interna externa com duas demSos com tinta PVA

2.340,00

2.628,38

16.2 73924/003 Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 dem8os 18,00 292,50

17.1 84076

Emassamertto de parede com massa acrílica.

íeboco paulista c/ argamassa de clmento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de
espessura

226

204,00

12,00 2.712,00

3.886,20

17.2 73924/003 Pintura do piso da quadra. 620,00 10.075,00

17.3 73892/002
Calçada em concreto fck=l2,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização • cimento sarrafiado

108,00 3.560,76

17.4 73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas dem3os no alambrado e equipamentos. 408,00 6.630,00

tevisão eletrica e instalação de refletores metálicos com lâmpadas metálicas unid. 600,00 2,400,00

Construção do piso da quadar c/malha de ferro e argamassa no traço 1:3 m2 72,50 52.635,00

Construção de alambrado c/ tubo galvanizado de 2" e l M. 408 100,00 40.800,00

nstalaçâodetela galvanizada recapada m2 408 35,00 14.280,00

17.8 nstalação de equipamentos, trave, rede de volei, tabelas de basquete e etc. unid. 3.000,00 15.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Lagoa do Cipo

jun/18 BDI:(%) 8,31%
MOEDA: RS

-flÉ»'-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

• • «$ .- ;
m

1.036,75

846,94

4.763,87

8, 810,08

7.483,63

50,000,00

02 í 03 | 04 | 06 | 06

850,37

787,18

440,54

WMWMMWmWW»

450,18

12.527,20

12328,49

5.553,67

5.632,88

50-000,00
300,00

SIKmmmm

Csmssm3

Ul̂ KiL»̂ !̂

ÍIÍ8HBBI

49.266,96

.tpwt
1.036,75

846,94

0,00

4.783,87

8.810,08

7.483,63

850,37

787,1 S

440,54

0,00

0,00

450,18

12.527,20

12.328,49

5.553,67

5.632,88

149.266,96

300,00

Valor dos serviços
sem BDI:

SUB-TOTAL ,

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

72.951,27

6.063,08

79.024,35

79.024,35

88.870,51

7.385,14

96.255,65

175.280,00

49.266,96

4.094,08

53.361,04

228.641.05

211.098,74

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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saia de aula
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PLANTA BAIXA

área onde será construído uma quadra
poliesportiva
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PLANTA BAIXA COBERTURA
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%- 8,31%

CALCULO DO BDI

Parao cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =

_ _

100 100 100
T + S + C + L

100

\ + s + c + t)

Sendo: i = taxa de Administração Central;

r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro

t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa

k ITEMr 11.1
1.2
2
3
4

4.1

4.2

4.3
5
6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Especificas

Taxa de Risco
Despesa Financeira

Tributos

PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização

Lucro

TAXAS DO BDI

(%)
0,00%
1 ,00%
1,17%
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Cálculo do BDi 8,31%

Observação
Essa composição de 8DI é apenas exernp
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a compc

preenchimento das células tarjadas em am
a realidade da obra/construtora e do mun

aos limites estabelecidos pel

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita

através de demonstrações contábeís e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra =egundo os cntérias estabe ecidos ;)c?la direção da

empresa.
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas tota! ou parcialmente pela Administração Central.

[TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO -aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Uriitáiioi, Preço Fixu, G!ubiil ou Integra!.

'EFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integrai, para cobrir £?vt.-nui;)is incensai dcrarrrnrps de

omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal leitos ou indefinidos, especificações eefi f t-ntes, inexistência de sondagem
dp terreno, etc.
CUSTO FINANCEIRO-Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende- ri^n*. pan.es uma píjla perda mondaria decorrente oa

defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente: a outrd par Lê. cie juros, correspondente do f manei j titíino da obra,

pago ceio executor.
TRIBUTOS FEDERAIS

DEFINIÇÃO: referem-se ás alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL • ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local dcj execução da obra ou do serviço

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as

reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento giobal no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO

DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capitai aplicado, a capacidade adrr ilustrativa,

gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pçln administração do contrato e condução da obra

através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criara capacidade d L» reinvesiir no

IDJPPTÍD neeóciQ. „,_._._ ,---.-m.-r _____

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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74077/003
LocaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

384,00 3,58

0.00

1.372,80

2.1 73965/004 iscavaçSo manual de valas (baldrames) 14,40 ; 34,99 503,86

53527 Reaterro manual aplicado 7,20 47,65: 343,08

0,00

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

3.3 73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

Laje pré-fabricada sobre banheiro e = 8cm 3,08 0,00

74200/001 Vergas prc-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 M pajportas e janelas) 20,60 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duas camada c/2034"cada-eorridos( baldrame e respaldo)

7,20 680,11

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm • 5/16"), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/ colocação

517,00 3.763,76

72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (JS vei), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

160,00 53,72, 8.595,20

estrutura metálica para telhado com telha galvanizada Inclusa 24.000,00

72077 Estrutura para telhado em madeira de l' qualidade 48,75 4.714,50

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo pi a n, 130,00 5.583,50

6.4 6058 Cumeeira 19,00 285,19

6.5 73938/007 Forro em gesso 120,00 4.200,00

74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 1,00 0,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 8,00 3.4fre- 27,60
72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 84,88

73860/008 Cabinho anti- chama(flo) 0= 2,5mm2 300,00 621,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 2,00 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 6,00 40,80
Tomada simples, completo unid. 10,00 84,90

72334 Interruptor paralelo/Tomada simples unid, 3,00 0,00
72335 Placa/espelhof tomadas e Interruptores) unid. 5.00 2,18 10,90

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/ lâmpada) unid. 10,00 100,00

8.1 89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 2,00 101,68

8.2 88504
caixa d'água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 525,08

8.3 73663 Registro de gaveta M" com acabamento unid 2,00 160,42

6024 tegistro de pressão H" para chuveiro com acabamento unid 2,00 0,00

9.1 73658
Jgaçao domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid. 1.00 415,58

1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 1,00 24,96

9.3 74051/002 Caixa de gordura, com tampa.SOxSOcm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa Inspeçao unid. 1,00 0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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10.1 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveitamento

1,76 0,00

10.2 73965/005 Escavação manual em sotas ate 3m de profundidade 6,80 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (W vez), assentados com
argamassa 1:2:8 Juntas de 12mm

10,54 0,00

10.4 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,09 0,00

10.5 73902/001

74077/003

Camada drenante de brita n* 03 ou 04

Locaç3o simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
rea prqvelta mento

0,86

3,40

0,00

0,00

11.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0,00

0,0011.3 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, mela vez (& vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

11,54

Chapisco 1:4 11,54 0,00
0,00
0,00

11.5 84076 Reboco paulista c/ argamassa de d mento/cal/a rela{l:4:B) com 2 cm de 11.54
11.6 73902/001 Camada drenante de brita n» 03 ou 04 0,16

73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

6021 Vaso sanitário, slfonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
IxaçSo - fornecimento e instalação

unid. 1,00 ' 155,04 r

450,18

155,04

12.2 377
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular * fornecimento e
nstalaçSo)

unid. 1,00 19,71

12.3 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4

12.5

86943
Lavatório de louça sem coluna, Inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico, Instalados

unid. 1,00 98,99

86933
Pia de cozinha em granitlna de l,20m Inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00 176,44

12.6 86930
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, Inclusive torneira,
sifão e válvula de plástico, instalados

unid 1,00 0,00

13.1 87878 Chaplsco 1:4 475,20

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia( 1:4:8) com 2 cm de
espessura

96,00 1.828,80

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PE 1-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso. .-.„-.,-,

120,00 4.560,00

Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

120,00 '38,00;< 4.560,00

73991/002 Regularização • cimento desempolado 130,00 27-SO'T 3.575,00

14.2 74164/001 Lastro de brita 2,14
14.3 73406 Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-pisos internos 19,60 7.098,14

14.4 73892/002
Calçada em concreta fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado 50,00 1.648,50

M2 10,31 257,75

Esquadria de alumínio com vidro 8mm, com parte fixa e movei. 10,31 3.711,60

15.4

16.1

6103 janela de ferro, chapa metálica 6Qx60cm base. com vidro 0,00 '/«.96,24^

Pintura interna externa com duas demSos com tinta PVA cor branca exterior 190,00

0,00

2.209,70

73924/003 Pintura em esmalte sintético fosco azul celeste em duas demãos(portas } 16,80 273,00

Emassamento de parede com massa acrílica. 120 12,00 1.440,00

17.1 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(i:4:8) com 2 cm de
espessura (retoque)

70,00 1333,50

73924/003 Pintura do piso da quadra. 600,00 9.750,00

17.3 73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

140,00 4.615,80

73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas demãos no alambrado e equipamentos. 260,00 4.225,00

17.5 íevIsSo eletrica e instalação de refletores metálicos com lâmpadas metálicas unid. 600,00 2.400,00

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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P+1c»

OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola na povoado de Queimada do Rufino

jun/18 BDI:(%) 8,31%
MOEDA: RS

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-, " " " « â£D\ãGft!& * -

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

REFORMA DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

í

iií "•
1.372,80

S46.94

4.443,87

S. 595 20

20.000.00

12.324.30
100,00

'

L n

18.,'S3,1S

S9G.46

787.! S

440,54

m^^m450,18

11.424,00

12321.67

5.553,67

2.482,70

10.000,00
100.00

. ' :*:. MJ
«r

_

ii

osnnm,

f*"\
w . . ^ ,_.. y* r

r*J*> ':-.
' ttóttBf

1.372,80

846,94

4.443,87

8.695,20

38.783,19

990,46

787,19

44Q,M

0,00

0,00

450,18

11.424,00

12.321,67

5.553,67

2.482,70

22.324,30

200,00

SUB-TOTAL

BDI,

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

47.683,11

396247

51.645,58

51.645,58

63.333,59

5.263,02

68.596,61

120.242,19

"

Valor dos

serviços sem

BDI:
111.016,70

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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PLANTA BAIXA COBERTURA
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 m* Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDi%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =

1 +
/

100

Jt

100
F

100
T + S + C + L

"lOÕ~

x 100 =

Sendo: Í = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro.
t = taxa de tributos federais;

s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa

1.2

4.1
4.2
4.3

Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS

ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

1.00%
1,17%
0,97%
1.21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31 %

Observação
Essa composição de BDI é apenas exemplo de um projeto
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a composiçào'do BDI, com
preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com

a realidade da obra/construtora e do município, obedecendo

aos limites estabelecidos pelo TCU

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita

através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelec dos pela direção da

empresa,
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

(DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para alender determinadas obras pagas loial Ju parci(ilmt5nte pela Administração Central.

(TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO -aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integra!,

DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, gicbai ou Integral, para cobrir eve-ilLmis incenda;, deiOMonitisde

omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, esptatificações deficientes, !nf?xi5tênria do sondagem

do terreno^etc.

TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a pra^o.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: urna pela perda monetária decorrente da

defasagem entre a data do efetívo desembolso e a data da receita correspondente; a outrs parte, de juros, correspondente ao financiamento ila obra,

oaeo pelo ei<ecutor. ,

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO; Trata-se de urn tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no locai de execução da obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as

reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo fatura mento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade du capital aplicado, a rapacidade administrativa,

gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrate e condução da obra

através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capiidddfie ;le reinvestir no
próprio neeócio. ._.. . .

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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73822/001 Limpeza do terreno 49,16 0,00

74077/003
LoeaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

441,00 1.576,58

73965/004 Escavação manual de vá Ia s( baldrames) 14,40 34,99 503,86

2.2 53527 Reaterro manual apiloado 7,20 ,-47,65 343,08

3.1 74078/001 Agulhamento de base, em pedra 0,00

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrlda sob parede, junta seca 7,20 0,00

73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = 8cm 3,08 0,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreta fck=20,0 Iv1pa(portas e janelas) 20,60 0,00

4.3
Gnta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duas camada c/20M"cada-corridos( baldrame e respaldo)

7,20 680,11

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - 5/16" ), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/ colocação

517,00 3.763,76

Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (J4 vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

170,00 9.132,40

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 120,00 •240.00 28.800,00

72077 Estrutura para telhado em madeira de l* qualidade 48,75 96,70" * 4.714,50

73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan, 130,00 ,1*42,05 5.583,50

6.4 6058 Cumeeira 19,00 ,'15,01 285,19

6.5 73938/007 Forro em gesso 120,00 4.200,00

0,00

7.2 83440 Caixa de passagem 4x2 cm, completa unid 8,00 27,60

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 84,88

73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mmz 300,00 621,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 2,00 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 6,00 40,80

75228 Tomada simples, completo unid. 10,00 84,90

7.8 72334 Interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

7.9 72335 Placa/espeího( tomadas e interruptores) unid, 5,00 10,90

7.10 72274 Lâmpadas compacta pi 150 (bocal/lâmpada) unid. 10,00 moo 100,00

8.1 89957

Ponto de água fria embutido(subramai), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 2,00 101,68

8.2 88504
caixa d'água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 525,08

8.3 73663 Registro de gaveta ti" com acabamento unid 2,00 160,42

Registro de pressão M" para chuveiro com acabamento unid 2,00 0,00

440,54

Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid. 1,00 415,58

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 1,00 24,96

74051/002 Caixa de gordura, com tampa,50x50crn unid. 1,00 0,00

11712 Caixa inspeçao unid. 1,00 0,00

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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10.1 74077/003
ocaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
eaoroveitamento

1,76 0,00

10.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

10,54

74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveltamento

3,40

0,00

execução de tampa de concreto armada, ferro 5/16

0,00

11.2 73965/005 •scavaçao manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0.00

0,0011.3 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (H vez), assentados com
argamassa 1:2:8, Juntas de 12mm

11,54

87878 Chaplsco 1:4 11,54 0,00
0,00
0.00

11.5 84076 Reboco paulista c/ argamassa de cimento/ca l/a reiatl:4:81 com 2 cm de 11.54
11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 m3 0,16

73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

12.1 6021
Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
fixação • fornecimento e instalação

unid. 1,00 155,04

12.2 377
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
nstalação)

unid. 1,00 19,71

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und, 1,00 0,00

12.4 86943
Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico, instalados

unid. 1,00 98,99

86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00 176,44

12.6 86930
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira,
sifão e válvula de plástico, instalados

unid 1,00 0,00

87878 Chapisco 1:4 475,20

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(l:4:8) com 2 cm de
espessura

96,00 1.828,80

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso.

120,00 4.560,00

13.4 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

120,00 4.560,00

73991/002 Regularização - cimento desempolado 9.350,00

14.2 74164/001 Lastro de brita 2,14
73406 Concreto f c k= 20.0 Mpa, contra-pisos internos 25,00 9.053,75

14.4 73892/002
Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafladp

50,00 1.648,50

Esquadria de alumínio com vidro 8mm, com parte fixa e movei

anela de ferro, chapa metálica 60x60cm base. com vidro

16.1 73415 Pintura Interna externa com duas demSos com tinta PVA 2.209,70

16.2 73924/003 16,80 273,00

17.1 84076

Emassamento de parede com massa acrílica.

Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia( 1:4:8) com 2 cm de
espessura (retoque)

m2 120

80,00

12,00 1.440,00

1.524,00

17.2 73924/003 Pintura do piso da quadra. 600,00 9.750,00

17.3 73892/002
Calçada em concreto fck«12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização • cimento sarrafiado

60,00 1.978,20

73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas demãos no alambrado e equipamentos. 260,00 4.225,00

9537

Revisão eletrica e instalação de refletores metálicos com lâmpadas metálicas

Limpeza Geral da Obra

unid. 600,00 2.400,00

300,00

Os códigos 5INAPI são referentes ao Estado da Bahia, mSs fev./2015. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou igual à mediana do SINAPI, tomando por base a tabela de seu
estado.

todeQueíroz
ilro Civil

A-BA:Q516fiP417-0
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fe

OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Honoratos

BDI: {%}
MOEDA:

8,31%
RS

iffârt

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

REFORMA DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

m
1.576,58

346,94

4.443.87

9 134.40

20.000.00

3

9.877,20

M^^RraHMSffl

" .

•"•.:.*" :

23.583.59

990.46

787.18

440,54

BMUaMHB»

450,18

11.424,00

20.052.25

5.553,67

2.482,70

10.000,00
300.00

m
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_»_

«ora»

mmugniymum

SRBmBMHHSS

If - , . . . . „ . . .
" f * ' " . ]

•̂•••••••••ÉI

& \

mmgmi^^^

", *- \ '

. .' i».;-">
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"̂ tlBRFJft:

1. 576, 58

846,94

4.443,87

9.134,40

43.583,19

990,46

787,18

440,54

0,00

0,00

450,18

11.424,00

20.052,25

5.553,67

2.482,70

19.877,20

300,00

Valor dos
serviços sem

BDI:
SUB-TOTAL 45.878,99 76.064,171

BDI

TOTAL NO MÊS ,

TOTAL ACUMULADO

3812,54 6.320,931

49.691.53

...
82.385,101

49.691,53 132.076,64

._.

121.943,16
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dc= der

wc

SALA

ácr

SÁ!

SALA

PLANTA BAIXA

ESPAÇO MULTi-USO
A CONSTRUIR COM
PISO CIMENTADO

ESPAÇO MULTI-USO
A CONSTRUIR COM

ESTRUTURA METÁLICA E
TELHA GALVANIZADA.

PISO CIMENTADO
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 mz Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =
100 i oo i +

100

,' r_+ s + c + L
100 J

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro:
t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

i ITEM

1
1.1
1.2
2

3
4

4,1

4.2
4.3

5

6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Especificas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

(%)
0,00%
1 ,00%
1.17%
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2.00%
0.00%
0,00%

Cálculo do BDt 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exemp!
específico de determinada obra

Cada projeto deverá apresentar a compc
preenchimento das células tarjadas em am

a realidade da obra/construtora e do mun
aos limites estabelecidos pel

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas índiretas. A obtenção de beus dados e a sua comprovação pode st-r feita
através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Adm nistração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direcão da
empresa.
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

JTAXADE RISCO DO EMPREENDIMENTO -aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.

lOEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais Incerlt/ds iíu;corn.>rur.>s de
[omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal (eitos ou indefinidos, t^pecificjções deficientes, inexistência de sondagem
do terreno, etc.
CUSTO FINANCEIRO - Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda rnonuiária decoí rente da
defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, dejuros, correspondente ao financiamento da obra,
PâRO pelo executor.
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL • ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indirelus, referentes à cornercu!i7agão do produto mais as
reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Beneficio é uma parcela destinada a remunerar o custo de opurluniddde do uipital aplicado, a capacidade iidministriii.ivíi,
gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrate e condução da obra
através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formaçlo profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no

Ipróorip. negócio. Ir r

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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73822/001 Li mpeza do terreno

PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

(R$í <R$)

0,00

74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
rea pró veita mento

300,00 3,58 1.072,50

73965/004 Escavação manual de valas(baldrames) 14,40 ~ 34,99 ' 503,86

2.2 53527 Reaterro manual aplloado 7,20 47,65 , 343,08

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x4Qcm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

3.3 73907/006 Camada regulariiadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

4.1 74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = Sem 4,00 85,00 340,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fckg20,0 Mpa(portas e Janelas) 20,50 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duas camada c/20Vcada-corrldo$( baldrame e respaldo)

7,20 680,11

74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - 5/16"), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/colocação

517,00 3.763,76

Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

150,00 53,72 8.058,00

estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 56,00 13.440,00

72077 Estrutura para telhado em madeira de l* qualidade 48,75 4.714,50

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan. 50,00 c '42,95,3 2.147,50

6058 Cumeeira 12,00 180,12

6.5 73938/007 Forro em gesso 80,00 2.800,00

74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 0,00 * moo • 0,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 8,00 r.9,45 27,60

72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 '3,33 84,88
73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0* 2,5mm1 300,00 621,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 2.00 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 6,00 40,80
75228 Tomada simples, completo unid. 10,00 84,90
72334 Interruptor paralelo/tomada simples 3,00 0,00

72335 Placa/espelhof tomadas e interruptores) unid. 5,00 10,90
7.10 Lâmpadas compacta pi ISO (bocal/ lâmpada) unid. 10,00 100,00

787,18

8.1 89957
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido
soldável, inclusive conexões

unid 2,00 101,68

8.2
caixa d"água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 2Smmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com baião plástico

unid 1,00 525,08

8.3 73663 Registro de gaveta %" com acabamento unid 2,00 160,42

8.4 6024 Registro de pressão K" para chuveiro com acabamento unid 2,00 0,00

73658
Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid. 1,00

440,54

415,58

1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado 1,00 24,96

74051/002

11712
Caixa de gordura, com tampa,SOxSOcm
Caixa Inspeçao

unid.
unid.

1,00
1,00

0,00

0,00

mff#
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10.1 74077/003
.ocaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm(, com gabarito, com
reaproveitamento

1,76 «,00 0,00

10.2 73965/OOS Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 '(M»'' 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (Jí vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

10,54 0,00

10.4 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,09 r 0,00- 0,00
10.5 73902/001

74077/003

Camada drenante de brita ns 03 ou 04

Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveitamento

3,40

0,00

0,00

11.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3rh de profundidade 5,60 0,00

0,0011.3 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez [A vez}, assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

11,54

11.4 87878 Chapisco 1:4 11,54 0,00
0,00
0.00

11.5 84076 Reboco paulista c/ argamassa de c i mento/cal/a rei a(l:4:8) com 2 cm de 11,54
11.6 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0.16

11.7 73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto 6 com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

12.1 6021
Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
fixação - fornecimento e Instalação

1,00 - 155,04 155,04

12.2 377
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
instalação)

1,00 , 19,?!' 19,71

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4 86943
Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico, instalados

unid. 1,00 98,99

12.5
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00 176,44

12.6 86930 Mictório de louça completo, inclusive a instalação unid 0,00 0,00

13.1 87878 Chapisco 1:4 300,00 891,00

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de d mento/cal/ar eia(l:4:3) com 2 cm de
espessura

90,00 í!#w-í; 1.714,50

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso. 85,00 ;: 38.00 ,.< 3.230,00

13.4
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PE 1-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

50,00 2.280,00

14.1 73991/002 Regularização - cimento desempolado 340,00 27,00 9.180,00

14.2 74164/001 Lastro de brita 2,14
14.3 73406 Concreto fck= 20,0 M pá, contra-pisos internos 35,00 9.053,75

14.4 73892/002 Calçada em concreto fck=12,OMpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização -cimento sarraflado

50,00 32,97' 1.648,50

5.553,67
73933/003 Porta madeira de l a 80 x2lOcm unid 10,00 3.171,10
73933/004 película para vidro 75% M2 45,00 £5,00 1.125,00

73937/001 Esquadria de aluminio com vidro 8mm, com parte fixa e movei. 45,00 16.200,00

15.4

16.1

6103 Grade em ferro chapa metálica

73415 Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA

30.809,60

1.977,10

16.2 73924/003 Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 demãos 6,00 /• MS35 97,50

Emassamento de parede com massa acrílica 170 12,00 2.040,00

23.123,20

17.1 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/c a l/a rei a (1:4:8) com 2 cm de
espessura (retoque)

60,00 1.143,00

17.2 73924/003 Pintura do piso da quadra. 700,00 11.375,00

17,3 73892/002 Calçada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sã r r afiado

60,00 Wíi>?< 1.978,20

17,4 73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas demãos no alambrado e equipamentos 260,00 4.225,00

17.5 Revisão e instalação de refletores elétricos com lâmpadas metálicas umid 4,00 2.400,00

99.799,00

3.294,62

* Os códigos SINAPI são referentes ao Estado da Bahia, mês fev./2015. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou Igual à mediana do SINAPI, tomando por base a tabela de seu
estado. / ,7

3A.051QQ94Í7-P
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Pendão Vermelho

jun/18 BDI: {%)
MOEDA:

8.31%
R$

'ft*&È:
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SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

REFORMA DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

«1 "' "

1.072,50

846,94

4.783,87

8. 053,00

13000,00

11.121.20

1 -,
02

10.282.12

990,46

787.18

440,54

Trrnirmm
450,18

8,115.50

19882.25

5.553.67

4.114,60

10.000,00
300.00

VI
03

, Blll|,|

mmm

19
W 0*

;

- . m
ItSTAL

1.072,50

840,94

0,00

4.783,87

8,058,00

23.282,12

990,46

787,16

440,54

0,00

0,00

450,18

8.115,50

19,882f25

5.553,67

4.114,60

21.121,20

300,00

CO

SUB-TOTAL 38.882,51

BDI 3.231,141

TOTAL NO MÊS 42.113,65

Valor dos

serviços sem
BDI:

60.916,50

5.062,16

65.978,66 1

TOTAL ACUMULADO 42.113,65 108.092,311

99.799,01

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 Quantidade de 17 1,0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo dp_BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =

I V, R
1 + -- l + -- -100 A 100

F

100
T + S + C + L

"lOO
j

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS
c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquida da empresa.

k ITEM

1
1.1
1.2

2
3
4

4.1

4.2

4.3
5
6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

<%)
0,00%
1 ,00%
1,17%
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exempl
específico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a compc
preenchimento das células tarjadas em'am

a realidade da obra/construtora e do mun
aos limites estabelecidos pel

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita
através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Adm nistracão Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela díreção da
empresa.
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

'DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

(TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aos contraias de Empreitada por Preços Unitários, Preço Tino, Globaí ou Integral.

J)EFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, paro cobrir eventuais incertezas decorrentes de
Comissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem
Ido terreno, etc.
CUSTO FINANCEIRO-Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da
defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,
pago pelo executor.
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados corno Custos Diretos ou Indiretos, referentes á comercialização dg produto mais as
reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada c. remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade jdministraLivd,
gerendal e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrate e condução da obra
através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade1 de reinvestir no
orooriD negócio.

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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ITENS

73822/001

UNID

Limpeza do terreno

QUANT

49,16

PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

(R$) (R$)

0,00

1.2 74077/003
Locaç3o simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveita mento

160,00 3,58 572,00

2.1 73965/004 :5cavaç3o manual de vá lasl baldrames) 14,40 503,86

53527 Reaterro manual apiloado 7,20 343,08

3.1 74078/001 Agulha mento de base, em pedra 12,03 0,00

74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca 7,20 0,00

3.3 73907/006 Camada regulariiadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida 8,02 0,00

4,783,87

74202/001 .aje pré-fabricada sobre banheiro e =jcm 4,00 340,00

4.2

4.3

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm. concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) 20,60 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço •
I0x20x05cm,c/duas camada c/2í)i"cada-corndos( baldrame e respaldo)

7,20 680,11

4.4 74254/002
Armadura de aço CA-5D (8.0 mm - 5/16" ), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/ colocaçSo

517,00 ,7,28' 3.763,76

17.190,40

5.1 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

320,00 17.190,40

6.1 estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 0,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de l' qualidade 30,00 2.901,00

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan. 40,00 1.718,00

6.4 6058 Cumeeira 9,00 15,01 • 135,09

6.5 73938/007 Forro em gesso 63,00 35.00 2.205,00

850,37

7.1 74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 1,00 0,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 2,00 6,90

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 84,88

73860/008 Cabinho anti- c h ama (fio) 0= 2l5 300,00 621,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A unid. 2,00 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 3,00 20,40

75228 Tomada simples, completo unid. 5,00 8,49* 42,45

72334 Interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

7.9 72335 Placa/espelho( tomadas e interruptores) unid. 2,00 4,36

LSmpadas compacta pi 150 (bocal/lâmpada) unid. 5,00 •moo' 50,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:; 787,18

8.1
Ponto de água fria embutido(subramal), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido

soldável, inclusive conexões

unid 2,00 101,68

88504
caixa cf água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

1,00 szios -«&> w a *«
525,08

Registro de gaveta V*" com acabamento unid 2,00 160,42

8.4 6024 Registro de pressão W para chuveiro com acabamento unid 2,00 0,00

9.1 73658
Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto . . . . . ____

unid. 1,00 415,58

1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 1,00 24,96

74051/002 Caixa de gordura, com tampa.50x50cm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa inspeçao unid. 1,00 0,00

ijgdio de Queiroz
.^iíô Civil
$05*051889417-0

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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10.1 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveita mento

1,76 0,00

10.2 73965/005 •scavaçaomanual emspjos ate 3mde profundidade 6,80 0,00

10.3 73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

10,54 0,00

10.4 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0.09 0,00

10.S 73902/001

74077/003

Camada drenante de brita n* 03 ou 04

.ocaç3o simples em estaca(sarrafo-60 K 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveltamento

3,40

0,00

0,00

0,0073965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 5,60

11.3 72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

11,54 0,00

87878 Chaplscp 1:4 11,54 0,00

0,00

0,00

84076 Heboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8) com 2 cm de
73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16^ 0,16

73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

12.1 6021
Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrSo popular com conjunto para
fixaçSo - fornecimento e Insta laçlo

unid. 1,00 155,04

12.2 377
Assento para vaso sanitário, de plástico, padrio popular - fornecimento e
instalação)

unid. 1,00 19,71

12.3 7608 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4 86943
Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico, instalados

unid. 1,00 98,99

86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, slfSo e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00 176,44

12.6 86930
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira,
sifão e válvula de plástico, instalados

unid 1,00 0,00

13.1 87878 Chapisco 1:4 640;00

S.364,80

1.900,80

13.2 84076
Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/arela( 1:4:8) com 2 cm de
espessura

80,00 1.524,00

13.3 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com reluntamento em cimento no piso.

10,00 380,00

13.4 536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PEI-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

120,00 38,00 4.560,00

73991/002 Regularização - cimento desempolado 810,00

74164/001 Lastro de brita 2,14

14.3 73406 Concreto fck= 20.0 M pá, contra-pisos internos 10,00 3.621,50

73892/002
Calçada em concreto fck=12,OMpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

33,DO '32,87* 1.088,01

Porta madeira de l a 80 x210cm unid 2,00 317,11 „ 634,22

73933/004 película para vidro 75% M2 8,00 25^00. 200,00
15.3 73937/001 Esquadria de alumínio com vidro Smm, com parte fixa e movei. 8,00 2.880,00

15.4 6103 Esquadria metálica com tubo galvanizado 18,39 1.839,45

16.1 73415 Pintura interna externa com duas demBos com tinta PVA 2.628,38

16.2 73924/003 Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 demSos 18,00 292,50

17.1

Emassamento de parede com massa acrílica. 412,001

9537 limpeza Geral da Obra

2.712,00

300,00

58.251,43

Os códigos 5INAPI s3o referentes ao Estado da Bahia, mês fev./2015. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou igual à mediana do SINAPI, tomando por base a tabela de seu
estado.

_ lê Queiroz
ietro Civil

ÍB~A: 051669417-0

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Mandacaru

jun/18 BDI: (%| 8,31%
MOEDA: RS
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SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

LIMPEZA GERAL

flt .

572.00

846.94

•4.763.67

17 190.40

6.955.09

: , ' ' ' ' 8f2 '

850,37

737,18

440.54

450,18

8.364.80

_;519^
5.553.67

5.632,88

300,00
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"" "'""
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E* to $&
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It&ttL *' ^
ilTWI* .

572,00

846,94

0,00

4.783,87

17.190,40

6.959,09

850,37

787.1 B

440,54

0,00

0,00

450,18

B.364,50

6.519,51

5.553,67

5.632,88

300,00

iò
U)

SUB-TOTAL ,

BDI

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

30.352,30

2.522,28

32.874,58

32.874,58

27.899,l3j

2.318,421

30.217,55)

63.092,12!

l

l

l

!

Valor dos serviços

sem BDI:

58.251,43

SINA.Pt, GOIÂNIA jAfJF!RG2G13
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PLANTA BAIXA COBERTURA
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PLANTA BAIXA COBERTURA

PLANTA BAIXA COBERTURA

ENGENHEIROS;

CADISTAS:

PROPRIETÁRIO;

.OCAL DA OBRAiESCCW MANDACARU

ESCALA: 1/125

DATA; 01/06/2018
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REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

186,20 m2 Quantidade de 17 1.0

ESTADO DA BAHIA

Município de BARRO ALTO

ADM.:

ORÇAMENTO LDI%= 8,31%

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica

BDI =
100

F

100

100

Sendo: i = taxa de Administração Central;
r = taxa de risco do empreendimento;
f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
t = taxa de tributos federais;
s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização
l = lucro ou remuneração liquidada empresa

1 ITEM

1
1.1
1.2

2
3
4

4.1

4.2
4.3
5
6

DISCRIMINAÇÃO

Adm. Central
Rateio Adm. Central
Despesas Específicas
Taxa de Risco
Despesa Financeira
Tributos
PIS
COFINS
ISS
Taxa de Comercialização
Lucro

TAXAS DO BDI

(%)
0,00%
1 ,00% •'
1,17%
0,97%
1,21%
5,65%
0,65%
3,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Cálculo do BDI 8,31%

Observação
Essa composição de BDI é apenas exempl
especifico de determinada obra.

Cada projeto deverá apresentar a conripc
preenchimento das células tarjadas em ám

a realidade da obra /construtora e do rhun

aos limites estabelecidos pet

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administraria Central é um dos componentes das Despesas Indiretas, A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita

através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da

empresa.
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas tola: ou parcialmente pela Administração Central.

|TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO - aplicável aoi contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou integral.

bEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de

Tomissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem

Ido terreno, etc.
CUSTO FINANCEIRO-Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da

defasagern entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra,

paço pelo executor.
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às aliquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as

reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa,

gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da abra

através da estrutura organizacional da empresa e os invebumentos» na formação profissional do stu pessoal e criar 3 capacidade de reinvestir no
próprio negócio.

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BF49B72DBC9057FADE1E926801FAC1E0
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73822/001 Limpeza do terreno 49,16 0,00

1.2 74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
reaproveitamento

200,00 715,00

2.1 73965/004 Escavação manual de valas(baldrames) 503,86

2.2 53527 Reaterro manual a pi loa do 7,20 343,08

3.1 74078/001 Agulha mento de base, em pedra 12,03 0,00

3.2 74053/003 Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca 7.20 0,00

3.3 73907/006 Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7crn corrida 8,02 0,00

4.783,87

74202/001 Laje pré-fabricada sobre banheiro e = 8cm 4,00 340,00

74200/001 Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 M pafportas e janelas) 20.60 0,00

68049
Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço -
10x20x05cm,c/duas camada c/2«J4"cada-corrldos( baldrame e respaldo)

7,20 680,11

4.4 74254/002
Armadura de aço CA-50 (8.0 mm - 5/16" ), para cintas e pilares (fornecimento/
corte/ colocação

517,00 7,28 3.763,76

6.446,40

72132
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vei (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm

120,00 6.446,40

estrutura metálica para telhado com telha galvanizada inclusa 0,00 0,00

6.2 72077 Estrutura para telhado em madeira de l* qualidade 75,00 • 96,70* 7.252,50

6.3 73938/002 Telhado cerâmico, tipo plan. 75,00 43,95. 3.221,25

6.4 6058 Cumeeira 12,00 15,01. 180,12

6.5 73938/007 Forro em gesso 57,00 1.995,00

830.37

74131/001 Quadro de distribuição geral para 2 elementos c/Tampa unid 1,00 0,00

83440 Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa unid 2,00 '^3,45-' 6,90

7.3 72934 Eletroduto de pvc corrugado 1/2" 25,49 84,88

73860/008 Cabinho anti- chama(fio) 0= 2,5mmí 300,00 621,00

74130/001 Disjuntor monopolar termomagnetlco-15 A unid. 2,00 10,19- 20,38

72331 Interruptor simples/tomada, completo unid. 3,00 20,40

75228 Tomada simples, completo unid. 5,00 42,45

72334 Interruptor paralelo/Tomada simples unid. 3,00 0,00

7.9 72335 Placa/espelho( tomadas e interruptores) unid. 2,00 4,36

7.10 72274 Lâmpadas compacta pt 150 (bocal/ lâmpada] unid. 3,00 30,00

89957
Ponto de água fria em butidotsu bramai), para chuveiro, caixa de descarga,
lavatório, pia de cozinha e tanque de tavar roupa, com material PVC rígido
soldavel, inclusive conexões

unid 2,00 50,84 101,68

caixa d'ígua de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros,
com adaptadores, com flange 20mmxl/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real
1/2 com balão plástico

unid 1,00 525,08

73663 Registro de gaveta %" com acabamento unid 2,00 160,42

6024 Registro de pressão W" para chuveiro com acabamento unid 2,00 0,00

NSTÀLAÇÕES SANITÁRIAS 440,54

73658
Ligação domiciliar de esgoto, para vaso sanitário dn=100mm da casa ate a caixa,
composta por lOm de tubo de pvc esgoto, caixa de alvenaria com tampa de
concreto

unid. 1,00 415,58

9.2 1030 Caixa de descarga completa de plástico, instalado unid. 1,00 24,96

9.3 74051/002 Caixa de gordura, com tampa.SOxSpcm unid. 1,00 0,00

11712 Caixa Inspeçao unid. 1,00 0,00

_ ajodeQufiiróz
_EjeíSeirQ Civil

}EA-BA: 051669417-0
*- w f>vÁr>£f\' •
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0,00

10.1 74077/003
LocaçSo simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com
eaproveita mento 1,76 0,00. 0,00

10.2 73965/005 Escavação manual em solos ate 3m de profundidade 6,80 0,00

73982/001
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, Juntas de 12mm

10,54 0,00

10.4 73346 execução de tampa de concreto armado, ferro 5/16 0,09 0,00
10.5 73902/001 Camada drenante de brita nS 03 ou 04

74077/003
Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x Sem), com gabarito, com
reaproveitamento

3,40

0,00

0,00

11.2 73965/005 Iscavaçao manual em solos ate 3m de profundidade 5,60 0,00

0,0011.3
Alvenaria em tijolos cerâmico furado, mela vez (K vez), assentados com
argamassa 1:2:8, juntas de 12mm 11,54

87878 Ihapisco 1:4 11,54 0,00
0,00
0,00

teboco paulista c/ argamassa de dmentD/^aj/arela(l:4;8) corn 2crn de 11,54
73346 execução de tampa de concreto armado, ferro S/16 0.16

73907/006 Laje de fundo da fossa executada em concreto e com espessura mínima de 7 cm 3,40 0,00

Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para
Ixação - fornecimento e instalação

unid. 1,00 155,04

Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e
nstalacSo)

unid. 1,00 19,71

12.3 Chuveiro popular, c/ braço de pvc, instalado und. 1,00 0,00

12.4

12.5

86943
Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira simples, sifão e válvula de
plástico, instalados

unid. 1,00

86933
Pia de cozinha em granitina de l,20m inclusive torneira longa simples, sifão e
válvula de plástico, instalados

unid 1,00

98,99

176,44

12.6
Tanque de lavar roupa mármore sintético ,221 ou equivalente, inclusive torneira,
sifão e válvula de plástico, instalados

1,00 0,00

10.344,40

13.1 87878 Chapisco 1:4 320,00 950,40

84076
teboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(i:4:8) com 2 cm de
espessura

160,00 J9.05 3.048,00

13.3 S36
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PE 1-4, assentada com argamassa
colante, com rejuntamento em cimento no piso.

57,00 •38,00 2.166,00

536
Cerâmica esmaltada (47X47), linha popular PE 1-4, assentada com argamassa
colante, com altura de 1,30 m em parede.

11Q,00 38,00', 4.180,00

73991/002 Regularização - cimento desempolado 57,00 1.539,00

14.2 74164/001 Lastro de brita 2.14

73406 Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-pisos internos 20,00 7.243,00

73892/002
Calçada em concreto fck=12,OMpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

36,00 ;32,97 1.186,92

5,60

Esquadria de alumínio com vidro 8mm, com parte fixa e movei. 5,60

140,00

2.016,00

15.4 6103 ira de de ferro, chapa metálica 27,78 2.674,44

7.180,61

Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA 297,00 44,63 3.454,11

16.2 73924/003 Pintura em esquadrias de madeira e metálica 02 demãos 10,00 16,25 162,50

16.3

17.1 84076

Emassa mento de parede com massa acrílica.

Reboco paulista c/ argamassa de cimento/ca l/areia (1:4:8) com 2 cm de
espessura

297

80,00

12,00 3.564,00

1.524,00

17.2 73924/003 Pintura do piso da quadra. 620,00 16,2$ 10.075,00

17.3 73892/002
Calcada em concreto fck=12,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e
regularização - cimento sarrafiado

45,00 1.483,65

73924/003 Pintura em esmalte sintético em duas demãos no alambrado e equipamentos. 408,00 6.630,00

Revisão eletrica e instalação de refletores metálicos com lâmpadas metálicas unid. 600,00 2.400,00

Construção do piso da quadra c/malha de ferro e argamassa no traço 1:3 72,50 0,00

Construção de cobertura de quadra com estrutura metálica em ferro de 6" com
telha galvanizada

730 240,00 175.200,00

17,8 nstalação de tela galvanizada recapada 100 35,00 3.500,00

17.9 nstalaçSo de equipamentos, trave, rede de volei, tabelas de basquete e etc. unid. 3.000,00 0,00

259
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OBRA:

DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Reforma da Escola no povoado de Lagoa do Cipo

jun/18 BDI:{%) 8,31%
MOEDA: R$

mu
1
2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

- ' "' * ' _ SERVtÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUMIDOURO

TANQUE SÉPTICO

INSTALAÇÕES DE METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ESQUADRIAS

PINTURA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

LIMPEZA GERAL

; - • «ES , , .
m

715,00

846,94

4.733,87

6 44G,40

12648,8r

70.000,00

- «r . . i . s* í $* . i. . m i m

830,37

737 18

440,54

^̂ BBB
450.18

10.347,40

S 355,62

5.464,66

7.180,61

70.000.00
500,00

a^OMam
«__

WHMK8

maa^m

60.812,65

1 JMÍ*ÍL^' '
,.>. t.íT.3 . - • -

715,00

546,94

0,00

4.783,87

6.446,40

12.948,87

830,37

787,18

440,54

0,00

0,00

450,18

10.347,40

9.968,62

5.464,66

7. 1 80, 61

200.812,65

500,00

Valor dos serviços

sem BDI:

SUB-TOTAL

BDi

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

95.441,08

7931,15

103372,23

103.372.23

105.969,56

8.806,07

114.775,63

218.147,86

60.812,65

5.053,53

65.866,18

284014,05 _ _,

_

... „

262.223,29
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- Barro Afto-BA.

Anexo XII

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

Prefeitura Municipal de BARRO ALTO

Ref.: CONCORRÊNCIA N° 000003/2018

Abertura dos envelopes: 27/07/2018

Horário: 10:00h30m

Prezados senhores,

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada nos

documentos anexos, para REFORMAS DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRO

ALTO - BA.

02. Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

a) Prazo de validade da proposta:
b) Prazo de execução dos serviços: (.
c) Prazo para início da obra: (
d) Prazo de garantia dos serviços: (....

». ( ) dias;
) meses;

, ) dias; e
) anos.

Observação: atentar para os prazos previstos no Edital.

03. Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços
unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo
preço global do Lote I de R$ ( ).

www.barroalto.ba.gov.br
PREFEmjRAMUNK3FW-DE

BARRO ALTO
OAHtA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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04. Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços
unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo
preço global do Lote II de R$ ( ).

Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social:
b) CNPJ n°:
c) Inscrição Municipal n°:_
d) Endereço:
e) CEP:
f) Cidade:
g) Estado:
h) Fone:
i) Fax (se houver):
j) E-mail:
k) Banco:
l) Agência:
m) Conta Corrente:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observação: emitir em papel que identifique o licitante.

LOTEI:

REFORMA DA ESCOLA HOSANA BATTSTA NO POVOADO DE LAGOA FUNDA

REFORMA DA ESCOLA JULJÃO RODRIGUES NO POVOADO DE FORMOSA

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO

REFORMA DE ESCOLA JOANA ANGÉLICA NO POVOADO DE GAMELEIRA

REFORMA DO CENTRO DE ESTUDO NO POVOADO DE LAGOA FUNDA

REFORMA DE ESCOLANO POVOADO DE QUEIMADA DO CLARO

www.barroalto.ba.gov.br
PRHSTIJRA MUNCBW. DE

BARRO ALTO
BAHIA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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CWPJt
E-tnaff: pr&feJtutâ&barroatto.ba.gov.br

LOTE II:

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE LAGOA DO BOI

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE BAIXA FUNDA DO IZIDIO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE LAGEDINHO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE PE DE LIMÃO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE BARREIRO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE LAGOA DO CIPO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE QUEIMADA DO RUFINO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE HONORATOS

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE PENDÃO VERMELHO

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE MANDACARU

REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE VOLTA GRANDE

www.barroalto.ba.gov.br
PRffeilWk MUMCXW. DE

BARRO ALTO
BAHIA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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1-3Q - C&p: 44.B&5JXX) - Barro Afo>BA.

Anexo XIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BARRO ALTO E A EMPRESA

O MUNICÍPIO DE BARRO ALTO, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede

Administrativa, na Rua Miguel Marques de Almeida, 139 - Centro - CEP 44.895-000 - BARRO

ALTO/BA, inscrito no CNPJ sob ne 13.234.349/0001-30, neste ato representado por seu

Prefeito, Orlando Amorim Santos, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade ne

03600837-06 SSP/BA e CPF n* 426.776.885-49, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante

identificado como CONTRATANTE, e a empresa , pessoa jurídica

de direito privado, sito na , n^ , Cidade de , Estado Bahia,

inscrita no C.N.PJ./M.F. sob n^ ; , neste ato representado pelo Senhor

(a) , a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam

firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei ne 8.666, de 21 e junho de 1993, suas

alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital de CONCORRÊNCIA

N2 000003/2018, pelos termos da proposta da Contratada datada de / / e pelas

cláusulas a seguir expressas, definidoras do direito, obrigações e responsabilidades das partes.

Cláusula Primeira - Objeto (art. 55, l e XI)

Constitui objeto da presente licitação: REFORMAS DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE

BARRO ALTO - BA.

Parágrafo Único - Integra e completa o presente Termo Contratual, para todos os

fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital

de CONCORRÊNCIA N^ 000003/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da

CONTRATADA.

Cláusula Segunda - Regime de Execução (art. 55, II)

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em

regime de empreitada por preço global por Lote.

Cláusula Terceira - Valor Contratual (art. 55, III)
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Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o

valor de R$ (por extenso), conforme cronograma físico-financeiro constante na
proposta.

Cláusula Quarta - Condições de pagamento (art. 55, III)

Parágrafo Primeiro - O representante da CONTRATENTE especialmente designado

para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato efetuará medições mensalmente, e

analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das

obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, qualidade ao prazo

previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA

entregará a correspondente nota fiscal na Secretaria Municipal de Finanças.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma

físico-financeiro, e serão efetuados até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela,

referente à medição previamente realizada pelo fiscal da obra.

Parágrafo Terceiro - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a

taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = l x N x VPOnderEM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP=Valor da parcela a ser paga.

l = índice de atualização financeira = 0,0002644, assim apurado:

l = ÍTX/100) l = Í6/1QQ) l = 0,0002644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Cláusula Quinta - Recurso Financeiro (art. 55, V)

As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta do seguinte dotação

orçamentaria: 08.08-2016-3390.39.00-Manutenção da Secretaria de Educação

Cláusula Sexta - Critério de Reajuste (art. 55,
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Parágrafo Primeiro - Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao

período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao

CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo índice Nacional de Custo da

Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo - O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser

concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de l (um) ano contado da data-base da planilha

orçamentaria, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

Parágrafo Terceiro - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que

vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Parágrafo Quarto - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

Parágrafo Quinto - Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Cláusula Sétima - Prazos (art. 55, IV)

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente Contrato é de

180 (cento e oitenta) dias e será contado a partir da publicação do extrato contratual.

Parágrafo Primeiro - O prazo máximo para o início da primeira etapa da execução

da obra é de 05 (cinco) dias e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução dos

Serviços.

Parágrafo Segundo - O prazo máximo para conclusão e entrega do objeto do

presente Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias e será contado a partir da publicação do

extrato contratual.

Parágrafo Terceiro - Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos

do art. 73, inciso l, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n$ 8.666/93.

Parágrafo Quarto - O objeto contratual será recebido devidamente, nos termos do

art. 73, l, alínea "b" após o decurso do prazo de observação que será de até 30 (trinta) dias

contados a partir do recebimento provisório.

Parágrafo Quinto - Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiro e segundo

acima poderão ser prorrogados nos termos do art. 57, §§ l s e 2^ da Lei n9 8.666/93.

Cláusula Oitava - Garantia da Execução do Contrato (art. 55, VI)
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Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá prestar garantia, caso solicitada pela

administração, por uma das modalidades previstas no art. 56, § 12 da Lei n^ 8.666/93, no valor

equivalente a 05% (cinco) por cento do valor do presente Contrato.

Parágrafo Segundo - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não

adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou

dolo durante á execução do contrato;

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao

CONTRATADO; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não

honradas pelo CONTRATADO.

Parágrafo Terceiro - Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de

declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o

CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato, e, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente com periodicidade mensal, pela poupança, a contar

da data do depósito até a data da devolução;

b) no término da vigência deste contrato, caso a Administração não comunique

a ocorrência de sinistros.

Parágrafo Quarto - A Garantia de Execução será liberada e restituída pelo

Município de BARRO ALTO à Licitante no prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral

cumprimento das obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de

prejuízos causados à Administração e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

Cláusula Nona - Garantia da Obra (art. 618 do Código Civil)

Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e

segurança da obra, durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código

Civil Brasileiro.

Cláusula Décima - Direitos e Responsabilidades das Partes (art. 55, VII)
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Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto

desse Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma

e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a)Efetuar o pagamento ajustado e,

b)Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)prestar a execução dos serviços na forma ajustada;

bjatender aos encargos trabalhistas, previdenciários, físicas e comerciais decorrentes da

execução do presente Contrato;

c)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

djapresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação,

em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comercias;

ejcumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais;

f)Apresentar junto com a primeira medição, será exigida a anexação da Anotação de

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/BA bem com a matrícula da obra no INSS;

gjreparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do presente Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes

da execução ou de materiais empregados;

h)responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato.

Cláusula Décima Primeira - Sanções Administrativas para o Caso de

Inadimplemento Contratual (art. 55, VII)

Parágrafo Primeiro - Em caso de atraso injustificado no cumprimento do

cronograma da obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a

0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total em atraso, por dia útil excedente ao respectivo

prazo, limitada a 2% do valor total da etapa em atraso.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas

no art. 87 da Lei n9 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez) por

cento sobre o valor total do Contrato.
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Cláusula Décima Segunda - Rescisão (art. 55, VIII e IX)

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos

elencados no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n^ 8.666/93.

Cláusula Décima Terceira - Legislação Aplicável (art, 55, XII)

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n2

8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Cláusula Décima Quarta - Duração - (art. 55, IV e art. 57)

O presente Contrato terá o prazo de duração de 180 (cento e oitentaa) dias, contados

a partir da publicação do extrato contratual, podendo ser prorrogado nos termos dos §§ l e e 2*

do art. 57 da Lei n$ 8.666/93.

Cláusula Décima Quinta - Casos Omissos (art. 55, XII)

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n^ 8.666/93, e dos princípios gerais

de direito.

Cláusula Décima Sexta - Foro (art. 55, § 29)

Fica eleito o foro da Comarca de CANARANA, Estado da Bahia, para dirimir dúvidas

ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento

contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das

testemunhas abaixo.

BARRO ALTO/BA, em de de 2018.

Prefeitura Municipal de Barro Alto

Contratante Contratada
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Testemunhas:

CPFn2

O presente Contrato está conforme as disposições contidas na legislação

pertinente, notadamente no quanto previsto na Lei n^. 8.666/93 e suas

alterações.

Procurador Jurídico
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