
PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇO Nº 024/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 249/2020

LICITAÇÃO Nº  6817

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEGRETE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal
n° 8.666/93 e alterações posteriores, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 14:30 horas
do dia 14/07/2020, no Centro Administrativo Municipal, sito a rua Major João Cezimbra Jaques, 200, Sala de
Licitações,  reunir-se-á  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  com  a  finalidade  de  receber  propostas
pertinentes  à  abertura  da  Tomada  de  Preço  n°  024/2020,  Processo  Administrativo  n°  249/2020,  na
modalidade de Tomada de Preço, do tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL.

I – DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO HEMOCENTRO.

II – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO É A MODALIDADE DE LICITAÇÃO ENTRE INTERESSADOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS
OU QUE ATENDEREM A TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA CADASTRAMENTO ATÉ O TERCEIRO DIA
ANTERIOR À DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, OBSERVADA A NECESSÁRIA QUALIFICAÇÃO.

III - DA DOCUMENTAÇÃO
As empresas, para sua habilitação, deverão apresentar os documentos abaixo relacionados:

1. Habilitação Jurídica
1.1) Registro Comercial no caso de Empresa Individual
1.2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhada de documentos de eleição
de seus administradores.
1.3) Declaração emitida pela licitante, sob as penas da Lei, de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII
do Artigo 7º da Constituição Federal.

2. Regularidade Fiscal
2.1) Prova  de Inscrição no Cadastro Nacional (CNPJ)
2.2) Certificado de regularidade quanto à Divida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da União;
2.3)Prova de inscrição no Cadastro de contribuinte Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
2.4)  Prova  de regularidade  junto  às  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  e/ou  sede  do
licitante;
2.5) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;
2.6) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
2.7)  Certificado  de  regularidade  junto  à  Justiça  do  Trabalho  (Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas
(CNDT).

3. Qualificação Técnica
3.1) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do
Sul (CREA/RS) ou registro ou inscrição no Conselho de arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/
RS) da empresa licitante ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado.
3.2) Capacidade Técnica Profissional – Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente, na data
da publicação deste edital, profissional de nível superior, registrado no CREA ou CAU como RT da Licitante,
detentos de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade
tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, devidamente atestado pelo CREA
ou CAU, da seguinte forma:
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3.3) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional de
que trata o item 3.2 deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

4. Qualificação Econômica Financeira
4.1) 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, devidamente acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diá-
rio assinado por seu representante legal e contador responsável,  com registro no Conselho Regional de
Contabilidade (CRC).
4.2) A empresa deverá entregar em 01(uma) via datilografada ou impressa por computador, devidamente
assinada pelo responsável técnico ou contador acompanhado de CRC, os seguintes indicativos econômico-
financeiros, calculados com base em seu Balanço Patrimonial do último exercício social:

Índice de Liquidez Corrente:
LC = AC/PC                                   >    1,0
Índice de Liquidez Geral:
LG= (AC + RLP) / (PC + ELP)     >    1,0
Solvência Geral: 
SG =  AT /   (PC + ELP)                 >    1,0

Onde: 

AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

OBSERVAÇÃO:  serão considerados aceitos como na  forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

Publicados em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou au -
tenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou por fotocópia extraída do Livro Diário, in -
clusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente. 

4.3) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de emissão não anterior a (30) trinta dias da abertura desta Tomada de Preço.

IV – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
  1. DOS ENVELOPES:

Os  licitantes  deverão  apresentar,  no  local,  dia  e  hora  marcados,  dois  envelopes  denominados,
respectivamente, de Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA.
Os envelopes deverão ser lacrados e indevassáveis, com as seguintes inscrições:

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
    Tomada de Preço n° 024/2020
    Envelope n° 1 – Documentação
    Licitante: (Razão Social da Empresa)
    CNPJ:

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
 Tomada de Preço n° 024/2020
 Envelope n° 2 – Proposta Financeira
                              Planilha de Preços
                              Cronograma
 Licitante: (Razão Social da Empresa)
 CNPJ

1. O envelope nº 1 deverá conter:
1.1) Documentação de habilitação referente aos itens 1, 2, 3 e 4 do título III;
1.2) Anexo II - Declaração - devidamente preenchido,
1.3) Anexo V – Atestado de Vistoria – devidamente preenchido (A vistoria deverá ser feita em até 24 horas
antes do certame e deverá ser agendada junto a secretaria solicitante);
1.4) Anexo VII- Declaração de Capacidade de Depósito da Caução

2. O envelope nº 2 deverá conter:
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2.1)   Anexo  III  -  Proposta  Financeira  que  deverá  ser  apresentada  em  01  (uma)  via,  datilografada  ou
processada em computador, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, com identificação, da empresa
proponente, assinada pelo responsável legal.
2.2)  Cronograma físico-financeiro de execução da obra
2.3) Planilha orçamentária da execução da obra
2.4) Anexo IV -  Cópia do comprovante de depósito da Garantia de Manutenção da Proposta emitido pela
Tesouraria da PMA

3. Da Proposta Financeira
3.1) O valor unitário do item, expresso com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já tendo inclusas todas as
despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, bem
como, declaração do proponente de que a sua proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a
contar  da data marcada para entrega dos envelopes desta  Tomada de Preços.  No silêncio  da proposta,
subentende-se a validade deste prazo.

2. DA PROPOSTA
2.1. O valor unitário do item, expresso com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já tendo inclusas todas as
despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, bem
como, declaração do proponente de que a sua proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data marcada para entrega dos envelopes desta Concorrência. No silêncio da proposta,
subentende-se a validade deste prazo.

2.2. GARANTIA DA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA
2.2.1 Como Garantia de Manutenção de Proposta, a licitante deverá oferecer caução em moeda corrente
nacional,  carta  de  fiança  bancária  ou  seguro-garantia.  A  garantia  deverá  ser  entregue  na  Secretaria  de
Finanças, quando caução em moeda corrente nacional,  situada na Praça Getúlio Vargas, nº 409, Centro,
Alegrete, RS, até 3 dias úteis imediatamente anterior à data marcada para a entrega dos envelopes; quando
fiança bancária ou seguro-garantia, a carta de fiança ou apólice de seguro, deverá ser entregue dentro do
Envelope 2, e apresentadas da seguinte forma:
a)  caução  em  moeda  corrente  nacional,  que  deverá  ser,  a  critério  da  licitante,  em  forma  de  depósito
bancário, por meio de cheque visado, ordem de pagamento bancário ou carta de crédito irrevogável;
b) fiança bancaria, emitida por banco estabelecido no Brasil;
c) seguro-garantia, emitido por companhia de seguros estabelecida no Brasil.
2.2.2 A cópia do comprovante de depósito da caução da Garantia de Manutenção da Proposta emitido pela
Tesouraria da PMA, ou a carta de fiança bancária, ou ainda o seguro-garantia deverão constar no Envelope 2.
2.2.3 A Garantia de Manutenção de Proposta será 1% (hum por cento) do orçamento referencial disponível
no memorial descritivo.
2.2.4 A Garantia de Manutenção de Proposta deverá ter prazo de validade de 60 (sessenta) dias, devendo ser
prorrogada no caso de o Município solicitar e a licitante anuir.
2.2.5 A recusa na prorrogação da Garantia de Manutenção de Proposta implica a desistência de continuar no
procedimento licitatório.
2.2.6 A Garantia de Manutenção de proposta  oferecida pela licitante adjudicada será liberada/devolvida
quando tiver sido assinado o contrato e fornecida a Garantia de Execução de Contrato, prevista no ANEXO IV
– Modelo de Declaração de Capacidade de Depósito da Caução.
2.2.7 As Garantias de Manutenção de Posposta oferecidas pelas proponentes classificadas em segundo e
terceiro lugar serão liberadas/devolvidas em prazo não superior a 3 (três) meses, contratados a partir da
assinatura do contrato pela licitante classificada em primeiro lugar.
2.2.8 As Garantias de Manutenção de Proposta oferecidas pelas demais licitantes serão liberadas/devolvidas
no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da data de assinatura do contrato, salvo as que município
tenha motivadamente se apropriado.
2.2.9 As Garantias de Manutenção de Proposta oferecidas pelas demais licitantes serão liberadas/devolvidas
no  prazo  de  até  15  (quinze)  dias  úteis  contados  da  decisão  que  não  caiba  mais  recurso  da  fase
correspondente.
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2.2.10 A Garantia de Manutenção de Proposta poderá ser apropriada nos seguintes casos:
a) se a licitante desistir de sua proposta durante o prazo de validade;
b) se a licitante vencedora, dentro do prazo fixado, deixar de assinar o contrato ou não fornecer a Garantia
de Execução de Contrato.

V – DO JULGAMENTO
1. Para  efeitos  de  julgamento,  será  observado  o  menor  preço  por  MENOR PREÇO POR  EMPREITADA

GLOBAL;
2. A documentação e proposta serão recebidas no local, dia e hora assinalados no preâmbulo deste Edital,

pela  Comissão permanente  de Licitações,  que obedecerá ao rito  estabelecido na Lei  nº  8.666/93 e
alterações;

3. A Comissão de Licitações poderá suspender a sessão se entender necessário, para maior exame dos
documentados apresentados, ou dos recursos interpostos. Neste caso, poderá fixar dia, hora e local para
comunicar resultados. Ocorrendo esta hipótese, os licitantes rubricarão os envelopes nº 02, os quais
continuarão em poder da Comissão;

4. O prazo de validade das propostas financeiras apresentados é de 60 (sessenta) dias a contar da data da
entrega dos envelopes.

5. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste Edital;
6. Dentre as propostas aceitas, será vencedora a que apresentar o menor preço por empreitada global,

classificando-se as demais por ordem crescente de preços;
7. Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por sorteio na mesma sessão

de julgamento, para o qual ficam expressa e previamente convocados os proponentes;
8. O não comparecimento de qualquer dos licitantes às reuniões designadas pela Comissão de Licitações

não impedirá que os efeitos do ato de produzam de pleno direito;
9. A Comissão de Licitações encaminhará ao Prefeito Municipal as suas conclusões, com a classificação das

empresas qualificadas, para que homologue o resultado, adjudicando o objeto licitado;
10. Capacidade de depósito de caução na assinatura do contrato.

VI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Em  todas  as  faces  da  presente  licitação,  serão  observadas  as  normas  previstas  nos  incisos,  alíneas,  e
parágrafos do artigo 109º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

VII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As  dotações  orçamentárias  destinadas  ao  pagamento  do  objeto  licitado  estão  previstas  e  indicadas  no
processo pelas rubricas abaixo descritas. 

Órgão Unidade Orçamentária Reduzido

Secretaria de Saúde 09.01.10.122.1039.2046.3449051000000.4001 10437

Secretaria de Saúde 09.01.10.121.1039.1437.3449051000000.4506 13370

VIII – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

1) A  adjudicação  do  objeto  desta  licitação  à  empresa  vencedora  formalizar-se-à  através  de  Contrato,
assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas cláusulas pelos termos desta Tomada, da minuta do
que a integram pela solicitação 047141, 047142 da Secretaria de Saúde e pela legislação aplicável, em
especial a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores;

2) A  desistência  do  município  em  contratar  com  a  licitante  melhor  classificada,  por  anulação  do
procedimento licitatório, não confere a esta o direito de indenização ou reembolso de qualquer espécie;

3) A empresa vencedora tem o prazo de cinco dias úteis para assinar o contrato, contados da data da
comunicação pelo Setor de Licitações. Este prazo é prorrogável por uma única vez por igual período,
mediante justificação feita pela empresa e aceita pela Secretaria de Saúde durante o seu transcurso;
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4) É  facultado  à  administração,  quando  o  convocado  não  assinar  o  contrato,  no  prazo  e  condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou
revogar a licitação,  sem prejuízo da aplicação de pena de multa de 10 (dez) por cento do valor do
contrato e demais sanções previstas na legislação vigente.

IX – DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO
1) A fiscalização da execução dos serviços será feita por técnico (ou Comissão) da Secretaria de Saúde;
2) A fiscalização não eximirá de responsabilidade a CONTRATADA pela execução dos serviços avençados;

X – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA
1. A obra será acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos artigos 73, 75 e 76 da Lei Federal

8.666/93;
2. A  entrega e recebimento da obra deverá seguir os cronogramas em anexo;
3. Depois de concluídos integralmente todos os serviços e instalações, com fiel observância das disposições

editalícias e contratuais, será a obra recebida, em caráter provisório pela Contratante;
4. O recebimento provisório da obra ou sua impugnação far-se-à mediante inspeção a ser realizada pela

Comissão de Obras da Secretaria de Infraestrutura;
5. A Prefeitura Municipal de Alegrete só receberá as obras, serviços e instalações integralmente prontos.

XI – DO PREÇO

1. O preço pelo qual será contratado o serviço incluem equipamentos, material e mão de obra, todos os
custos  diretos  e  indiretos,  impostos  e  taxas  e  constitui  a  única  remuneração  pela  execução  dos
trabalhos contratados.

2. O critério de reajuste que deverá retratar a variação efetiva do custo total da obra, admite o índice de
reequilíbrio financeiro do IGPM, da data da entrega da proposta.

XII – DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado de acordo e após as medições serem efetuadas e aprovadas, mensalmente,

pelo responsável (ou Comissão responsável) pela fiscalização aos serviços prestados, 30 (trinta) dias após
a apresentação da Nota Fiscal e com a observância do estipulado pelo artigo 67  da Lei n0 8.666/93. Nos
pagamentos realizados após a data de vencimento, indiciarão juros de 10% (dez por cento) ao ano, até a
data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice da IGP-M  (FGV) do mês anterior, pró
rata dia;

2. De acordo com a legislação vigente, ficarão retidos, para posterior recolhimento, 11% (onze por cento)
referentes a valores previdenciários;

3. Ficarão, também retidos, dois por cento referente a contribuição previdenciária adicional por atividade
que exponha a riscos adicionais e que permitam a concessão de aposentadoria especial;

4. As  empresas  deverão  apresentar,  mensalmente  ao  Setor  de  Encargos  Sociais  da  Secretaria  de
Administração,  cópia  das  guias  de  recolhimento  de  FGTS  e  INSS,  bem  como  os  comprovantes  de
pagamento  de  salários  dos  funcionários  e  ao  Setor  de  Licitações  e  Contratos  as  atualizações  dos
comprovantes de regularidade fiscal, elencados neste Edital;

5. A não apresentação implicará em retenção dos pagamentos respectivos ao mês em pauta.
XIII – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO

1. O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Alegrete e a licitante vencedora (adjudicatária)
incluíra as condições estabelecidas neste Edital  e seu anexo e outras necessárias à fiel execução do
objeto desta licitação;

2. O  Contrato  firmado  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Alegrete  não  poderá  ser  objeto  de  cessão,
subcontratação ou transferência, acarretando a infringência a essa cláusula, além das penalidades legais,
a rescisão do Contrato;
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3. O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Alegrete e a licitante vencedora (adjudicatária)
somente  será  formalizado  mediante  a  entrega  da  Declaração  de  Vedação  conforme  Anexo  VI
devidamente assinada e carimbada pela licitante vencedora do certame;

4.   É  recolhida,  à  fiscalização  do  Contratante,  a  Caução de  Garantia  da  Execução,  no  valor  em  reais,
correspondendo a 5,00% (cinco por cento) do valor do contrato e que responderá pelo inadimplemento das
obrigações  contratuais  e  também por  todas  as  multas  que  forem impostas  à  Contratada.  A  caução  de
execução é recolhida da seguinte forma:
I - Em moeda corrente;
· A garantia prestada em moeda corrente será devolvida monetariamente atualizada;
·  A caução feita em moeda corrente poderá ser substituída, a requerimento da Contratada,  formalizado
dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da data da Caução, pelo respectivo valor no dia da efetivação do
protocolo do requerimento, por Carta Fiança Bancária emitida por estabelecimento em funcionamento no
Brasil, aprovado pela Prefeita Municipal.
II - Em Títulos da Divida Publica da União;
III - Fiança Bancaria;                                                                                                                                      
A  Carta  de  Fiança  Bancária  serão  obrigatoriamente  apresentados  em  original  e,  o  respectivo  prazo  de
validade deverá ser de no mínimo, 03 (três) meses superior ao prazo de execução contratado.
§1.º O  Município  reserva-se  o  direito  de  reter  a  garantia,  bem  como  dela  descontar  as  importâncias
necessárias para reparar, corrigir, remover e/ou substituir os serviços e materiais que apresentarem vícios,
defeitos  ou  incorreções,  nos  termos  apontados  pela  fiscalização  através  de  relatório,  sempre  que  a
Contratada não atender as suas determinações. Caso a garantia não se mostre suficiente, a diferença será
descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela Administração;
§2.º O prazo da garantia prestada pela Contratada deverá se estender, obrigatoriamente, até o recebimento
definitivo  dos  serviços  e  entrega  do  documento  comprobatório  de  encerramento  da  matrícula  CEI  no
INSS/Receita  Federal,  quando  então  será  liberada  ou  restituída.  Contudo  reverterá  a  em  favor  do
Contratante, no caso de rescisão do contrato por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo da indenização
por perdas e danos porventura cabíveis;
§3.º Caso a Contratada não apresente documento comprobatório de encerramento da matrícula CEI no INSS/
Receita Federal em até 03 (três) meses do término do prazo de execução do contrato, a Fiscalização do
Município poderá solicitar que a fiança bancária ou o seguro-garantia sejam revalidados, no prazo máximo de
10 dias da notificação, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis;
§4.º Toda vez que houver aditamento no contrato, a caução deverá ser complementada em valores e prazo.

XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Colocar à disposição todo o material e equipamentos necessários para a execução dos serviços objeto
desta licitação;

2. Responsabilizar-se, independente dos motivos de falta de seus empregados, pela execução de todos os
serviços especificados;

3. Manter em dia o pagamento do salário do pessoal alocado aos serviços, bem como dos respectivos
encargos sociais, que são de sua inteira responsabilidade;

4. Responder por qualquer acidente de que possam ser autores ou vítimas seus empregados, bem como
terceiros;

5. Responder pelos danos, dolosos ou culposos, causados pelos seus empregados aos bens da Prefeitura
Municipal de Alegrete ou de terceiros;

6. Reparar, às suas expensas, os serviços rejeitados pela administração, por terem sido executados em
desacordo com as especificações, normas aplicáveis ou com a boa técnica;

7. Participar por escrito à  Secretaria de Saúde  a ocorrência de qualquer fato ou condições que possam
atrasar  ou  impedir  a  conclusão  dos  serviços,  no  todo  ou  em  parte,  de  acordo  com  os  prazos
estabelecidos, indicando as medidas para corrigir a situação;

8. Permitir acesso e fiscalização à obra e registro de pessoal e contábeis durante o período de contrato.
XV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das disposições do presente
Edital;

2. As impugnações deverão ser interpostas em conformidade ao Art. 41 da Lei Federal 8.666/93;
3. Os documentos constantes dos itens do Título III, poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de cópia autenticada por cartório ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão
da imprensa oficial;

4. Aos documentos que não tiverem expressado suas datas de validade, as mesmas serão consideradas,
pela Comissão Permanente de Licitações, como sendo de trinta dias;

5. Para  fins  de  julgamentos,  o  Certificado  de  Registro  Cadastral SUBSTITUI  os  seguintes  documentos
elencados no título III da Habilitação:
 item 2 os subitens 2.1 ao 2.7;
 item 4 os subitens 4.1 ao 4.3;

6. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer
outros documentos;

7. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar
atas, os licitantes, representantes credenciados ou procuradores constituídos, e membros da Comissão
Julgadora;

8. Na eventualidade do representante legal de qualquer licitante precisar ausentar-se da sessão pública,
deverá comunicar, antecipadamente, o fato à Comissão Julgadora que fará o devido relato na ata;

9. Em todas as fases do processo de licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e
parágrafos dos artigos da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

10.No contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias
previstas no Artigo 55 e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 e
79 da Lei Federal 8.666/93;

11.Maiores  informações  serão  prestadas  aos  interessados  no  horário  das  8h  às  12h  no  Centro
Administrativo Municipal – Setor de Compras, sito a Rua Major João Cezimbra Jaques, 200, em Alegrete
- RS, pelo telefone (55) 39611684, 

12.Fica eleito o foro da Comarca de Alegrete para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação
( artigo 55, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93);

XVI – DOS ANEXOS
ANEXO I – Memorial Descritivo
ANEXO II – Declaração
ANEXO III –  Proposta Financeira
ANEXO IV – Minuta do Contrato
ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria
ANEXO VI – Modelo de Declaração Vedação
ANEXO VII – Modelo de Declaração de Capacidade de Depósito da Caução

                                                                                                                       
Alegrete, 08 de junho de 2020.

Márcio Fonseca do Amaral
                                                                                                 Prefeito Municipal

Aprovo o presente Edital de acordo com a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 211/2006 e
normas gerais da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

José Rubens Rosa Pillar - OAB/RS 60.705
Procurador Geral do Município

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – Maj. João Cezimbra Jaques 200 – Cep: 97543-390

Fone: 55 3961 1684 E-mail:comprasalegrete@bol.com



PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇO Nº 024/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 249/2020

LICITAÇÃO Nº  6817
ANEXO I –   MEMORIAL DESCRITO

REFORMA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE 

Considerações Iniciais

Este Memorial Descritivo foi elaborado baseado na RDC n° 50.

Objetivo 
Este Memorial Descritivo e Especificações tem a finalidade de definir as condições que presidirão a

reforma  do  Hemocentro  Regional  de  Alegrete,  situado  na  Rua  General  Sampaio  nº  10  na  cidade  de
Alegrete, bairro Vila Nova. Para as obras e serviços ajustados, a empresa contratada fornecerá todos os
materiais,  mão-de-obra,  maquinário,  ferramentas  e  acessórios  necessários.  É  de  responsabilidade  da
empresa  o  transporte  de materiais,  local  para  depósito  dos  materiais  e  isolamento  da  área  (quando
necessário).  Quando  isolada,  é  de  responsabilidade  da  empresa  a  compra,  instalação  e  retirada  do
material usado para isolamento.

A Prefeitura fornecerá os projetos arquitetônico e complementares. Nenhuma alteração deverá ser
executada sem a prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Saúde desta Prefeitura - Departamento
Técnico.

A fiscalização poderá embargar ou exigir a correção dos trabalhos no caso de observar alguma
irregularidade, ou quando suas solicitações não forem acatadas, ficando a contratada responsável pelos
prejuízos.

Visita na Obra
É facultativa a visita ao local objeto desta licitação tomando, assim, conhecimento de todas as

informações  e  condições  locais  necessárias  à  correta  formulação  da  proposta.  Porém  fica  de
responsabilidade total da empresa caso a mesma não compareça.

Planejamento das Obras
As obras serão executadas de acordo com o cronograma físico financeiro de execução, devendo à

contratada, sob a coordenação da Fiscalização, definir um plano de obras coerentes com os critérios de
segurança.

A obra deverá ser mantida em ótimo estado de limpeza, organização e conservação.

Administração
Além da natural mobilização para o início da obra, a qual será de responsabilidade da empresa

vencedora,  também  caberá  ao  executante  o  fornecimento  de  todas  as  máquinas  necessárias  à  boa
execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança, EPI’s (botas, capacetes, cintos, óculos,
etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente.

A empresa deverá realizar Matrícula de Obra – CEI e ART/RRT, ambos da obra em questão.
Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação á segurança do trabalho contida nas normas
reguladora relativas ao assunto, como NR-6 – EPI e NR-8 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção.
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A obra deverá ser totalmente administrada por profissionais legalmente habilitados e que deverá
estar presente em todas as fases importantes da execução dos serviços.

A empresa manterá, na obra, mestre de obra geral,  que deverá estar presente para quaisquer
esclarecimentos necessário à fiscalização.

Todo e qualquer material e objeto pago na planilha orçamentária referente à execução desta obra,
serão de propriedade da Prefeitura do Alegrete.

A obra será de valor global, portanto a empresa vencedora ficará responsável pela total execução
dos itens dispostos em memorial, orçamento e projeto sem nenhum tipo de aditivo dos itens elencados.

Diário de Obra
A empreiteira deverá possuir, no local da obra, um Diário de Obra, mantendo-o sempre atualizado,

firmando com a empreiteira o Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo.
Toda a comunicação entre a empreiteira e a fiscalização deverá ser feita por escrito, através do diário.
 

Fiscalização
A  fiscalização  será  exercida  por  profissionais,  engenheiro  civil  ou  arquiteto,  designados  pela

Secretaria de Saúde, Departamento Técnico, do Município.
O  orçamento  elaborado  para  a  obra  é  referencial,  e  meramente  orientativo,  cabendo

obrigatoriamente às empresas licitantes à verificação das quantidades de todos os itens e seus respectivos
valores de mercado. Existe a possibilidade de surgirem, no andamento da obra, serviços extras, ficando
claro  que  é  de  responsabilidade  do  fiscal  da  obra  a  aprovação  ou  não  dos  extras,  bem  como  a
disponibilidade de recurso financeiro para tal.

Demolição e Retirada de Entulhos
Será  removida  parte  da  alvenaria  já  existente  oriunda  do  Hemocentro  Regional  de  Alegrete

presente no local, assim como também esquadrias, pisos paredes localizadas nos fundos da edificação, de
acordo com o projeto Executivo. Os serviços de demolição e remoção de entulhos deverão ser executados
manualmente, cuidadosamente e progressivamente, utilizando-se ferramentas portáteis.

Rasgos em alvenaria para embutimento de tubulações e dutos
Deverão ser executados cortes nas alvenarias existentes na profundidade e largura adequadas a

fim de proporcionar o embutimento das tubulações e dutos previstos no projeto e para adequação da nova
rede elétrica e hidrossanitária. Os cortes deverão ser executados com discos de corte.

Deverão  as  alvenarias,  que  sofrerem  cortes  para  embutimento  das  instalações,  receber
posteriormente a  devida reconstituição com argamassa,  devendo ficar  com acabamento perfeitamente
uniforme ao existente.

Infraestrutura

1.1. Vigas
As vigas deverão seguir projeto estrutural fornecido pela Secretaria de Saúde – Setor de Projetos,

as vigas localizadas entre as janelas deverão ter largura de 15 cm.

Concreto
Deverá ser utilizado cimento novo, misturado mecanicamente em betoneira e adensado através de

vibradores de imersão. O concreto armado que for utilizado na obra em questão deverá possuir Fck no
mínimo 25 Mpa.
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Alvenarias
Todas  as  alvenarias  seguirão  as  medidas  do  projeto  arquitetônico.  As  espessuras  indicadas

referem-se  às  paredes  revestidas.  Os  tijolos  devem  ser  de  1ª  qualidade,  seis  furos,  perfeitamente
queimados, som metálico quando percutidos, sendo previamente molhados antes do assentamento.

De acordo com o projeto executivo, algumas alvenarias existentes deverão ser removidas e outras
preservadas.

Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento, areia e cal. O acabamento de alvenaria
junto à viga superior existente deverá ser de encunhamento, com tijolos furados inclinados. Antes do
assentamento,  os  tijolos  serão  molhados  a  fim  de  evitar  a  absorção  de  água  da  argamassa,  terão
dimensões de 19x13,5x9 com variação de 100mm a mais ou a menos no comprimento e largura.

A argamassa de assentamento deverá ter traço de 1:2:8.  A cal hidratada para argamassa deve
atender os dispostos  na Norma NBR 7175 e poderá ser substituída por alvenarite,  utilizada conforme
recomendações do fabricante. Todas as alvenarias serão cuidadosamente amarradas entre si.

Sobre e  sob os  vãos,  a  alvenaria  deverá possuir  componente estrutural  denominado  vergas  e
contra vergas, executada sobre todas as portas e janelas na base da 1º fiada de tijolos prolongando-se 25
cm para cada lado com argamassa 1:3 (cim/areia) e dois ferros Ø5/16.

Pavimentações

1.2. Aterros e reaterros
Os aterros e reaterros serão feitos em camadas sucessivas de 20 cm, devidamente molhadas e

apiloadas  com  material  isento  de  impurezas.  A  compactação  deverá  ser  executada  manualmente  ou
mecânica, garantindo que o recalque posterior seja mínimo.

Piso Porcelanato
Será executado piso porcelanato 45x45 PEI V, assentado com argamassa colante AC3, junta seca ou

junta de no máximo 3 mm, rejuntamento deverá ser do tipo epóxi. Nenhum piso porcelanato pode possuir
índice de absorção de água superior a 4%. O rejuntamento deverá possuir mesmo índice de absorção do
piso.

Os rodapés  serão de madeira  de 7 cm de altura,  devem ficar  no prumo da parede,  evitando
acúmulo  de  pó  e  facilitando  a  limpeza,  haverá  rodapé  somente  na  área  central  (espera,  recepção  e
circulação externa).

As cores e modelos dos pisos serão, obrigatoriamente, na cor clara e deverão ser aprovados pela
fiscalização, para posterior aquisição pela empresa contratada. Todo e qualquer tipo de piso não poderá ter
acabamento em madeira, deverá ser em material liso, lavável, impermeável e resistente.

Soleira em Granito
Serão executadas soleiras em granito (modelo a definir) nas portas externas da edificação principal.
As pedras deverão ser instaladas com argamassa de cimento e areia, com caimento para parte

externa da edificação de no mínimo 2%, além disso, deverá sobressair-se para parte lateral e externa uma
dimensão não inferior a 2,5 cm.

Revestimentos
As superfícies internas que não receberem revestimento cerâmico ou pétreo serão chapiscadas,

emboçadas,  rebocadas e  emaçadas  com massa  acrílica.  O  chapisco terá  a  função  de dar  aderência,  o
emboço  terá  a  finalidade  de  regularizar  as  diferenças  nas  superfícies  dos  tijolos,  impermeabilizar
primariamente, servir de elemento de fixação do guarnecimento e o reboco e a massa acrílica de dar o
acabamento final as paredes internas. Já nas paredes externas as superfícies receberão revestimentos do
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tipo chapisco, emboço e reboco e pintura acrílica. O chapisco terá a função de dar aderência, o emboço terá
a finalidade de regularizar as diferenças nas superfícies dos tijolos, impermeabilizar primariamente, servir
de elemento de fixação do guarnecimento e o reboco com a argamassa fina de dar o acabamento final as
paredes.

Chapiscos de parede
As superfícies a revestir serão limpas e bem molhadas para receber chapisco de cimento e areia

traço 1:3, em duas demãos. O chapisco será realizado em toda a superfície das paredes externas e internas
para posterior recebimento do emboço.

Emboço e Reboco de paredes
As  paredes  serão  molhadas  antes  da  aplicação  do  emboço,  a  espessura  deste  revestimento

(Emboço e Reboco) não deverá ser superior a 2,5 cm para áreas externas e nem inferior a 0,5 cm.
O emboço deverá ser executado após a colocação de peitoris e marcos, antes da colocação das

guarnições.
A argamassa para emboço terá traço 1:2:8 de cimento, cal e areia. A fim de garantir o perfeito

prumo do revestimento, exige-se o uso de réguas guias de alumínio, de acordo com a técnica usual, ficando
a superfície regulada, desempenada e levemente áspera.

O acabamento das  paredes internas  deverá ser  com  massa acrílica,  aplicada no mínimo duas
demãos até a superfície final ficar perfeitamente lisa, plana e uniforme.

O  acabamento  das  paredes  externas  deverá  ser  com  reboco  de  argamassa  fina  pronta  e  a
superfície final deverá apresentar-se perfeitamente lisa, plana e uniforme, ou com revestimento em tinta
acrílica esmaltada.

Guarnecimento com peças cerâmicas
As peças serão colocadas sobre a parede previamente molhada, sobre uma camada não inferior a

um cm de argamassa colante, deverá haver o cuidado para que a argamassa de assentamento preencha
completamente o espaço entre o azulejo e a parede. As fiadas ficarão rigorosamente em nível, com juntas
retas  e  espessura  uniforme  conforme  indicação  o  do  fabricante,  sendo  posteriormente  rejuntadas.  

Receberão peças cerâmicas todo pavimento inferior da Ampliação do Hemocentro, e o lavabo no
pavimento superior.  Os revestimentos cerâmicos utilizados nas paredes ficarão alinhados com a parede
para  evitar  ressaltos,  reentrâncias  que  acumulem  pó.  Externamente  na  área  de  ampliação  não  será
executado revestimento em pastilhas cerâmicas conforme existente será realizada pintura acrílica, sendo
necessária aplicação de revestimento cerâmico somente no banheiro.

Esquadrias
O projeto prevê reaproveitamento de uma porta, descrita em planta, que deverá ser realocada

internamente na edificação.
Os brises metálicos que serão removidos para a conexão da ampliação com o existente deverão ser

reaproveitados na porta de vidro da lateral.

Vidraçaria
A vidraçaria obedecerá as Normas da ABNT-NBR 7199 e 7210 e as especificações de projeto. Nas

janelas  maxim-ar  serão assentados os  vidros  com silicone,  vedação em borracha ou de acordo com o
fabricante. As espessura do vidro nunca deverá ser inferior a 4 mm. Nas esquadrias internas os vidros serão
comum transparentes, já nas externas serão espelhados.
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O projeto prevê a colocação de uma porta de vidro de 160x210cm na lateral, a qual deverá ser
instalada de forma a garantir o ideal funcionamento da mesma.

Ferragens
Cada porta levará 03 dobradiças de 3x1.  Serão munidas de maçanetas de alavanca tipo golfe,

facilitando assim o uso por pessoas portadoras de deficiência. As portas internas levarão fechaduras de
cilindro também com maçaneta e espelho em ambos os lados.

As ferragens de primeira qualidade serão de latão com partes de ferro, o acabamento cromado de
boa  qualidade.  Todas  as  ferragens  utilizadas  serão  novas,  em  perfeitas  condições  de  acabamento  e
funcionamento. A fiscalização deverá aprovar previamente o modelo.

Rodapés
Os ambientes desta Reforma do Hemocentro Regional de Alegrete possuirão rodapés de madeira

de sete cm, deverão ficar no prumo da parede evitando o acúmulo de pó e facilitando a limpeza. Deverá
possuir índice de absorção de água superior a quatro.

Pintura

1.3. Alvenarias                                                                                     
Pintura látex acrílica paredes internas e externas

A pintura das paredes externas serão na cor Padrão RBG 3, 29, 66 (na dúvida consultar fiscal).
A pintura da  faixa de rodapé externa  entre as calçadas e parede externa (conforme existente)

deverão ser na cor Padrão RGB 124, 154, 193 (na dúvida consultar fiscal).
Será utilizada tinta de 1ª linha, de marca reconhecida no mercado, em acabamento acrílico semi-

brilho.Nas paredes internas será aplicada uma demão de selador e no mínimo 2 demão de tinta acrílica
semi-brilho até que atinja o acabamento perfeito.

Nas paredes externas será aplicada no mínimo 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho até que atinja
o acabamento perfeito. A superfície deverá estar seca, preparada, escovada, livre de poeira e asperezas. A
critério da Fiscalização poderão ser exigidas cores diferentes na mesma parede.

Deverá ser aplicada no mínimo uma demão de selador na platibanda em sua parte interna, sendo
que a parte externa deverá ser pintada tal qual será realizado nas demais alvenarias.

Nas paredes internas que houver pinturas antigas, deverá inicialmente ser aplicado reparador nas
paredes.

Esquadrias / Elementos metálicos
Para permitir uma perfeita manutenção e limpeza as portas internas serão devidamente pintadas

com tinta esmalte sintético brilhante, com duas demão mínimas.

Lavatórios e Pias
Os  lavatórios  serão  instalados  no  pavimento  térreo,  suspensos  através  de  parafusos  e  sifão

metálicos  cromado,  munidos de torneira  de  acionamento  automático  (pressão)  evitando,  assim,  maior
contato do profissional com a mesma.

Instalações Hidrossanitárias
As  instalações  hidrossanitárias  deverão  seguir  rigorosamente  o  projeto  hidráulico  e  o  projeto

sanitário fornecido pela Secretaria de Saúde. Serão executados pontos hidráulicos para torneiras de pia e
ponto hidráulico da bacia sanitária com tubo cromado.
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Instalações Elétricas/Lógica
As  instalações  elétricas  deverão  seguir  rigorosamente  o  projeto  fornecido  pela  Secretaria  de

Saúde, setor de projetos.  Todas as instalações serão embutidas nas alvenarias. Deverão ser executados
pontos elétricos para interruptores e tomadas na cor branca, quadrado conforme indicações em planta. As
placas e módulos deverão ser com acabamento brilhante com tratamento anti - U.V.A e U.V.B, acabamento
monocromático (mesma tonalidade no mecanismo e  na placa),  sistema de encaixe  modular fixação de
condutores com exclusivo borne gaiola com parafusos imperdíveis, placas em ABS. Deverão ser instalados
pontos elétricos para luz fluorescente, conforme planta em anexo.

Todos os pontos elétricos deverão possuir acabamento na cor branca. As luminárias serão do tipo
tubular Fluorescente 2x36W e do tipo Fluorescente 2x18w.

As  luminárias  serão  brancas  do  tipo  industrial,  completas  com  reator  de  partida  rápida,  em
alumínio, pintura epóxi, refletor parabólico de alto rendimento, com fator de potência maior do que 0,92 e
distorção harmônica menor que 20%.

Entrega da obra
20.1 Vistoria com a presença do fiscal de obra

Serão procedidos testes para verificação de todos os aparelhos sanitários e equipamentos de iluminação.

Limpeza Geral
Será executada a retirada de todos os entulhos. A obra deverá estar isenta de qualquer “resto” de 

obra.

Garantias e Responsabilidades
A responsabilidade técnica correrá por conta da empresa Construtora. É indispensável à empresa

Executante  da  obra  o  total  conhecimento  dos  projetos  de  arquitetura  e  complementares,  detalhes
construtivos, quantitativos orçados, normas de trabalho e impressos.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações deverá ser executada sem autorização
do autor do projeto.

As especificações poderão  ser  revisadas  conforme as  necessidades do órgão  responsável  pelo
projeto.

Todas as dúvidas e possíveis omissões constantes nas especificações e nos projetos deverão ser
solucionadas com os autores dos mesmos ou com a Fiscalização da Secretaria de Saúde.

Considerações Finais
A obra será  entregue totalmente limpa e sem entulhos, com cerâmica e azulejos rejuntados e

lavados,  aparelhos,  vidros,  peitoris  e bancadas isentos de respingos de tinta.  As instalações devem ser
testadas na presença do fiscal, em perfeito funcionamento. Fica de responsabilidade da empresa a remoção
de todo o entulho da obra, inclusa no orçamento no item 18.1.

Toda  e  qualquer  modificação  de  projeto  e  especificações  já  aprovadas  deverá  ser  solicitada
antecipadamente à fiscalização.                                                                                  

Alegrete, 7 de Fevereiro de 2020.

   AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE  

Considerações Iniciais

Este Memorial Descritivo foi elaborado baseado na RDC n° 50.
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1. Objetivo

Este Memorial Descritivo e Especificações tem a finalidade de definir as condições que presidirão
a construção da Ampliação do Hemocentro Regional de Alegrete, situado na Rua General Sampaio nº 10 na
cidade de Alegrete, bairro Vila Nova. Para as obras e serviços ajustados, a empresa contratada fornecerá
todos os materiais, mão-de-obra, maquinário, ferramentas e acessórios necessários. É de responsabilidade
da  empresa  o  transporte  de  materiais,  vigia  da  obra,  local  para  depósito  dos  materiais,  instalações
provisórias de água, luz e esgoto e isolamento da área com tapumes em chapa de compensado. O tapume
ficará de responsabilidade da empresa, ficando a seu cargo a compra, instalação e retirada.

A  Prefeitura  fornecerá  o  projeto  arquitetônico  e  complementares,  tais  como  Elétrico,
Hidrossanitário, Estrutural e PPCI. Nenhuma alteração deverá ser executada sem a prévia autorização, por
escrito, da Secretaria de Saúde desta Prefeitura - Departamento Técnico.

A fiscalização poderá embargar ou exigir a correção dos trabalhos no caso de observar alguma
irregularidade, ou quando suas solicitações não forem acatadas, ficando a contratada responsável pelos
prejuízos.

2. Visita na Obra

É facultativa a visita ao local objeto desta licitação tomando, assim, conhecimento de todas as
informações  e  condições  locais  necessárias  à  correta  formulação  da  proposta.  Porém  fica  de
responsabilidade total da empresa caso a mesma não compareça.

3. Planejamento das Obras

As obras serão executadas de acordo com o cronograma físico financeiro de execução, devendo à
contratada, sob a coordenação da Fiscalização, definir um plano de obras coerentes com os critérios de
segurança.

A obra deverá ser mantida em ótimo estado de limpeza, organização e conservação.

4. Administração

Além da natural mobilização para o início da obra, a qual será de responsabilidade da empresa
vencedora,  também  caberá  ao  executante  o  fornecimento  de  todas  as  máquinas  necessárias  à  boa
execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança, EPI’s (botas, capacetes, cintos, óculos,
etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente.

A empresa deverá realizar Matrícula de Obra – CEI e ART/RRT, ambos da obra em questão.
Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contida

nas normas reguladora relativas ao assunto, como NR-6 – EPI e NR-8 – Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção.

A obra deverá ser totalmente administrada por profissionais legalmente habilitados e que deverá
estar presente em todas as fases importantes da execução dos serviços.

A empresa manterá, na obra, mestre de obra geral, que deverá estar presente para quaisquer
esclarecimentos necessário à fiscalização.

Todo e qualquer material e objeto pago na planilha orçamentária referente à execução desta
obra, serão de propriedade da Prefeitura do Alegrete.

A obra será de valor global, portanto a empresa vencedora ficará responsável pela total execução
dos itens dispostos em memorial, orçamento e projeto sem nenhum tipo de aditivo dos itens elencados.
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5. Diário de Obra

A  empreiteira  deverá  possuir,  no  local  da  obra,  um  Diário  de  Obra,  mantendo-o  sempre
atualizado, firmando com a empreiteira o Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo.

Toda a comunicação entre a empreiteira e a fiscalização deverá ser feita por escrito, através do
diário.

6. Fiscalização

A  fiscalização  será  exercida  por  profissionais,  engenheiro  civil  ou  arquiteto,  designados  pela
Secretaria de Saúde, Departamento Técnico, do Município.

O  orçamento  elaborado  para  a  obra  é  referencial,  e  meramente  orientativo,  cabendo
obrigatoriamente às empresas licitantes à verificação das quantidades de todos os itens e seus respectivos
valores de mercado. Por tratar-se de uma ampliação, existe a possibilidade de surgirem, no andamento da
obra, serviços extras, ficando claro que é de responsabilidade do fiscal da obra a aprovação ou não dos
extras, bem como a disponibilidade de recurso financeiro para tal.

7. Localização da Obra

A empresa procederá à locação da obra com o uso de teodolito e trena de aço de acordo com o
respectivo projeto.

8. Instalação da obra

A empresa deverá providenciar a construção de uma placa de identificação da obra, fixada em
uma  estrutura  de  madeira  e  a  construção  de  um galpão  de  obra  de  10m²  para  armazenamento  de
ferramentas e materiais a serem utilizados durante os serviços.

9. Demolição e Retirada de Entulhos

Será  removida  parte  da  alvenaria  já  existente  oriunda  do  Hemocentro  Regional  de  Alegrete
presente no local, assim como também esquadrias, pisos paredes localizadas nos fundos da edificação, de
acordo com o projeto Executivo. Os serviços de demolição e remoção de entulhos deverão ser executados
manualmente, cuidadosamente e progressivamente, utilizando-se ferramentas portáteis.

9.1 Rasgos em alvenaria para embutimento de tubulações e dutos

Deverão ser executados cortes nas alvenarias existentes na profundidade e largura adequadas a
fim de proporcionar o embutimento das tubulações e dutos previstos no projeto e para adequação da
nova rede elétrica e hidrossanitária. Os cortes deverão ser executados com discos de corte.

Deverão  as  alvenarias,  que  sofrerem  cortes  para  embutimento  das  instalações,  receber
posteriormente a devida reconstituição com argamassa, devendo ficar com acabamento perfeitamente
uniforme ao existente.

10. Infraestrutura

10.1 Escavação Manual
Conforme Projeto Estrutural das fundações. As valas e as cavas das fundações deverão ser abertas

até atingirem terreno com resistência adequada à carga prevista, sendo seu fundo perfeitamente nivelado
e compactado.
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10.2 Fundações

A execução de fundações seguirá rigorosamente o Projeto estrutural fornecido pela Secretaria de
Saúde – Departamento Técnico e Norma ABNT – NBR 6122, observando-se atentamente as dimensões das
peças, bitolas e colocação dos ferros, resistência mínima do concreto e demais elementos fornecidos pelo
projeto estrutural.

Será executado um lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecânico - base
da sapata e base das vigas baldrames. As estruturas de concreto armado que compuserem o sistema de
fundações  serão  projetadas  e  executadas  conforme  ABNT  –  NBR  6118,  o  concreto  será  produzido
obrigatoriamente com uso de betoneira. O adensamento será mecânico, com utilização de vibradores.

10.3 Sapatas Individuais

O prédio será assente através de fundações diretas tipo sapatas individuais, Fck 25 Mpa de acordo
com o Projeto Estrutural fornecido pela Secretaria de Saúde – Setor de Projetos.

10.4 Tocos de Coluna

Engastados na estrutura da sapata, serão executados tocos de colunas nas dimensões previstas
em projeto. Conforme seus respectivos pilares.

10.5 Cinta de Fundação

As barras e fios de aço para armadura de concreto deverão seguir a NBR-7480 e o cimento CPI –
NBR 5732. Sobre as sapatas deverá ser executada cinta de concreto armado com fck de no mínimo 25
MPa, conforme Projeto Estrutural fornecido pela Secretaria de Saúde
– Setor de Projetos.

10.6 Vigas

As vigas deverão seguir projeto estrutural fornecido pela Secretaria de Saúde – Setor de Projetos,
as vigas localizadas entre as janelas deverão ter largura de 15 cm.

10.7 Concreto

Deverá ser utilizado cimento novo, misturado mecanicamente em betoneira e adensado através
de vibradores de imersão. O concreto armado que for utilizado na obra em questão deverá possuir Fck no
mínimo 25 Mpa.

11. Supraestrutura

11.1 Colunas

Partindo da viga de fundação engastada nos tocos de coluna e obedecendo a espessura da parede
até  encontrar  a  viga  de amarração  serão  executadas  colunas  de  concreto,  de  acordo  com o  projeto
estrutural fornecido pela secretaria de saúde.
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11.2 Cinta de Amarração

Serão executadas  no topo de todas  as  alvenarias  e  oitões.  A  cinta  de  amarração deverá  ser
executada  em  concreto  armado  Fck  25  Mpa.  Deverá  seguir  a  técnica  e  os  cuidados  exigidos  para  o
concreto, formas e ferragens, conforme Projeto Estrutural fornecido pela Secretaria de Saúde – Setor de
Projetos.

11.3 Laje pré-moldada

Serão executadas duas lajes pré-moldadas ambas com as mesmas características do tipo beta
incluindo vigotas treliçadas, tavelas cerâmicas, armadura negativa com malha de ferragem CA-50, esta laje
terá cobertura de concreto armado Fck 25MPa no mínimo 3cm na parte superior acima da ferragem. O
escoramento deverá ser conforme as normativas vigentes. As lajes devem ser realizadas conforme Projeto
Estrutural fornecido pela Secretaria de Saúde
– Setor de Projetos.

12. Impermeabilização

O projeto e a execução de serviços de impermeabilização obedecerão rigorosamente às normas
da ABNT – NBR 9574, NBR 9575 e NBR 279/7.

A  impermeabilização  deverá  ser  realizada  nas  vigas  de  fundação  e  nas  marquises  (em  sua
superfície e laterais).

A impermeabilização das vigas da fundação será com duas demãos cruzadas de tinta asfáltica. A
impermeabilização das marquises deverá ser com duas demãos cruzadas de emulsão asfáltica.

As impermeabilizações com emulsão asfáltica deverão ser realizadas após uma pulverização com
areia grossa.

13. Alvenarias

Todas  as  alvenarias  seguirão  as  medidas  do  projeto  arquitetônico.  As  espessuras  indicadas
referem-se  às  paredes  revestidas.  Os  tijolos  devem  ser  de  1ª  qualidade,  seis  furos,  perfeitamente
queimados, som metálico quando percutidos, sendo previamente molhados antes do assentamento.

De acordo com o projeto executivo, algumas alvenarias existentes deverão ser removidas e outras
preservadas.

Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento, areia e cal. O acabamento de alvenaria
junto à viga superior existente deverá ser de encunhamento, com tijolos furados inclinados. Antes do
assentamento,  os  tijolos  serão  molhados  a  fim  de  evitar  a  absorção  de  água  da  argamassa,  terão
dimensões de 19x13,5x9 com variação de 100mm a mais ou a menos no comprimento e largura.

A argamassa de assentamento deverá ter traço de 1:2:8. A cal hidratada para argamassa deve
atender os dispostos  na Norma NBR 7175 e poderá ser substituída por alvenarite,  utilizada conforme
recomendações do fabricante. Todas as alvenarias serão cuidadosamente amarradas entre si.

Sobre e sob os vãos, a alvenaria deverá possuir componente estrutural denominado  vergas e
contra vergas, executada sobre todas as portas e janelas na base da 1º fiada de tijolos prolongando-se 25
cm para cada lado com argamassa 1:3 (cim/areia) e dois ferros Ø5/16.

As  alvenarias  serão  de  blocos  cerâmicos  furados  exceto  em  casos  de  encunhamento,  onde
deverão ser utilizados blocos cerâmicos maciços.
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14. Pavimentações

14.1 Aterros e reaterros
Os aterros e reaterros serão feitos em camadas sucessivas de 20 cm, devidamente molhadas e

apiloadas com material isento de impurezas. A compactação deverá ser mecânica, com utilização de placas
vibratórias (sapos).

14.2 Contrapiso/Piso de Regularização/Lastro de Brita

Inicialmente será executado uma camada de brita de 3 cm, adensada manualmente. O 
contrapiso deverá ter espessura mínima de 5 cm, executado em concreto simples em traço 1:3:6, interna e
externamente. Deverá ser nivelado à régua, ficando em perfeito nível e com caimentos necessários em 
direção ao ralo e nos pisos externos em direção oposta às paredes.

Além da execução do contrapiso na área da edificação, também será executado na área de 
calçadas externas, de acordo com demarcação em projeto arquitetônico, o contorno desta calçada será 
executado com meio fio de concreto (1,50x0,10). Para realizar a regularização do piso interno e externo 
será executado um piso cimentado espessura 3 cm.

14.3 Piso Porcelanato

Será executado piso porcelanato 45x45 PEI V, assentado com argamassa colante AC3, junta seca
ou junta de no máximo 3 mm, rejuntamento deverá ser do tipo epóxi. Nenhum piso porcelanato pode
possuir  índice  de absorção  de  água  superior  a  4%.  O rejuntamento  deverá possuir  mesmo índice  de
absorção do piso.

Os rodapés serão de madeira de 7 cm de altura,  devem ficar no prumo da parede,  evitando
acúmulo  de  pó  e  facilitando  a  limpeza,  haverá  rodapé  somente  na área  central  (espera,  recepção  e
circulação externa).

As cores e modelos dos pisos serão, obrigatoriamente, na cor clara e deverão ser aprovados pela
fiscalização, para posterior aquisição pela empresa contratada. Todo e qualquer tipo de piso não poderá
ter acabamento em madeira, deverá ser em material liso, lavável, impermeável e resistente.

14.4 Soleira em Granito /Pingadeira em Concreto

Serão  executadas  soleiras  em  granito  (modelo  a  definir)  nas  portas  externas  da  edificação
principal e pingadeiras de concreto conforme padrão existente nas janelas também externas. As pedras
deverão ser instaladas com argamassa de cimento e areia, com caimento para parte externa da edificação
de no mínimo 2%, além disso, deverá sobressair-se para parte lateral e externa uma dimensão não inferior
a 2,5 cm.                                                                   

As escadas deverão apresentar piso de granito com três ranhuras antiderrapantes.

15. Revestimentos

As superfícies internas que não receberem revestimento cerâmico ou pétreo serão chapiscadas,
emboçadas,  rebocadas e emaçadas com massa acrílica.  O chapisco terá a função de dar aderência,  o
emboço  terá  a  finalidade  de  regularizar  as  diferenças  nas  superfícies  dos  tijolos,  impermeabilizar
primariamente, servir de elemento de fixação do guarnecimento e o reboco e a massa acrílica de dar o
acabamento final as paredes internas. Já nas paredes externas as superfícies receberão revestimentos do
tipo chapisco, emboço e reboco e pintura acrílica. O chapisco terá a função de dar aderência, o emboço
terá a finalidade de regularizar as diferenças nas superfícies dos tijolos, impermeabilizar primariamente,
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servir de elemento de fixação do guarnecimento e o reboco com a argamassa fina de dar o acabamento
final as paredes.

15.1 Chapiscos de parede

As superfícies a revestir serão limpas e bem molhadas para receber chapisco de cimento e areia
traço 1:3, em duas demãos. O chapisco será realizado em toda a superfície das paredes externas e internas
para posterior recebimento do emboço.

15.2 Emboço e Reboco de paredes

As  paredes  serão  molhadas  antes  da  aplicação  do  emboço,  a  espessura  deste  revestimento
(Emboço e Reboco) não deverá ser superior a 2,5 cm para áreas externas e nem inferior a 0,5 cm.

O emboço deverá ser executado após a colocação de peitoris e marcos, antes da colocação das
guarnições.

A argamassa para emboço terá traço 1:2:8 de cimento, cal e areia. A fim de garantir o perfeito
prumo do revestimento,  exige-se  o uso de réguas guias  de alumínio,  de acordo com a técnica usual,
ficando a superfície regulada, desempenada e levemente áspera.

O acabamento das paredes internas deverá ser com massa acrílica, aplicada no mínimo 2D até a
superfície final ficar perfeitamente lisa, plana e uniforme.

O  acabamento  das  paredes  externas  deverá  ser  com  reboco  de  argamassa  fina  pronta  e  a
superfície final deverá apresentar-se perfeitamente lisa, plana e uniforme, ou com revestimento em tinta
acrílica esmaltada.                                                                 

15.3 Guarnecimento com peças cerâmicas

As peças serão colocadas sobre a parede previamente molhada, sobre uma camada não inferior a
1 cm de argamassa colante, deverá haver o cuidado para que a argamassa de assentamento preencha
completamente o espaço entre o azulejo e a parede. As fiadas ficarão rigorosamente em nível, com juntas
retas  e  espessura  uniforme  conforme  indicação  o  do  fabricante,  sendo  posteriormente  rejuntadas.
Receberão  peças  cerâmicas  todo  pavimento  inferior  da  Ampliação  do  Hemocentro,  e  o  lavabo  no
pavimento superior. Os revestimentos cerâmicos utilizados nas paredes ficarão alinhados com a parede
para  evitar  ressaltos,  reentrâncias  que  acumulem  pó.  Externamente  na  área  de  ampliação  não  será
executado revestimento em pastilhas cerâmicas conforme existente será realizada pintura acrílica, sendo
necessária aplicação de revestimento cerâmico somente no banheiro.

16. Cobertura

16.1 Cobertura de Laje

De acordo com o projeto de Ampliação do Hemocentro Regional de Alegrete, existirá laje pré-
moldada entre pisos e uma laje pré-moldada no pavimento superior,  não excluindo a necessidade da
colocação  de  estrutura  em  madeira  e  posterior  telhamento  com  telhas  de  aço/alumínio  na  laje  do
pavimento superior. A laje será rebocada na parte inferior. Na parte superior a laje terá concreto com 5 cm
de espessura, que posteriormente receberá a estrutura e cobertura. Em toda área da edificação principal
será executado laje pré-moldada.

Os beirais e as pingadeiras também serão de concreto, entretanto em laje maciça, com inclinação
2% para parte de fora, conforme modelo existente.
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16.2 Estrutura do telhado

O projeto e a execução da estrutura de cobertura obedecerão, rigorosamente,  as Normas da
ABNT 6120, NBR 7190 e NBR 8800.

Serão  executadas  tesouras  de  aço  nas  dimensões  de  2,5x15cm,  duplas  nas  asas  e  linhas  e
espaçadas no  máximo de  2m.  Sobre as  tesouras  serão colocados  caibros  5x7cm,  espaçados  entre  si,
conforme orientação do fabricante de telhas de aço/alumínio. Deverão ser de boa qualidade, sólidas, bem
bitoladas, secas e bem pregadas. As cumeeiras ficarão retas e em nível. O caimento das telhas será de 10º.
A instalação deverá ser executada obedecendo às técnicas usuais.

Nos pontos de ancoragem das tesouras com as alvenarias, deverão ser amarradas esperas de
arame Ø 4,2mm, deixado quando da execução da cinta de amarração.

16.3 Telhamento

As telhas deverão ser de aço/alumínio seguirão as prescrições das Normas ABNT-NBR 4642 NBR
6543, NBR 6470 e 7581.

Deverão ser usadas telhas onduladas de aço/alumínio na espessura de 0,5mm, nas dimensões
indicadas em projeto – As cumeeiras serão de madeira do tipo “normal”.

A colocação deverá ser feita partindo das platibandas (calhas) para as cumeeiras e iniciada na
direção contrária aos ventos dominantes.

Os operários não poderão pisar diretamente nas chapas. Para este fim serão usadas tábuas para
distribuir as cargas.

A fixação de telhas será iniciada na parte superior da segunda onda, com arruelas e parafusos
galvanizados  de  5x16x110mm.  Deverá  ser  deixada  uma  pequena  folga  no  diâmetro  dos  furos  para
parafusos.

16.4 Beirais e pingadeiras de concreto em laje maciça

Será executado beirais de concreto espessura de 10 cm e pingadeiras de 8 cm, com armadura
negativa CA50 malha de 4.2mm a cada 15 cm deverá ter inclinação de 2% para as extremidades.

16.5 Forro

O  forro  será  de  laje  pré-moldada,  devidamente  chapiscada  e  posteriormente  emboçada  e
rebocada  perfeitamente  alisado.  Não  haverá  roda  forro,  os  cantos  entre  a  parede  e  o  forro  serão
arredondados para eliminar acúmulo de sujeira e que permita a completa limpeza.

17. Área Externa

Todo  o  perímetro  da  edificação  possuirá  passeio  com  piso  basalto,  40x40,  assentado  na
argamassa cimento, cal e areia. O modelo do piso deverá ser obrigatoriamente o mesmo já existente no
local.

18. Esquadrias

18.1 Esquadrias de alumínio

As  janelas  e  portas  externas  serão  do  tipo  de  alumínio,  seguindo  o  mesmo  modelo  das  já
existentes,  envidraçadas  com  vidro  comum  espelhado  não  inferior  a  4mm.  Elas  deverão  apresentar
comportamento  estrutural  como determinado pela  Norma ABNT-NBR 10.831  NB 1.220;  o  fornecedor
deverá apresentar memorial de cálculo e/ou resultado de ensaio que garantam esta condição.
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Os níveis de estanqueidade à água e permeabilidade ao ar também deverão estar de acordo com
as exigências das Normas ABNT-NBR 8.117. As propriedades mecânicas serão de acordo com a Norma
ABNT-NBR 7.000 e as tolerâncias dimensionais de acordo com a Norma ABNT-NBR 8.116. O acabamento
superficial deverá ser uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e outros defeitos.

A anodização será fosca, na cor bronze médio, (idêntico aos existentes) e deverá atender aos
requisitos da Norma ABNT-NBR 12.609, principalmente no que diz respeito à espessura da camada e à
qualidade da selagem. Os acessórios,  tais  como roldanas,  fechos,  recolhedores,  escovas de vedação e
guarnições de EPDM deverão ser de 1ª qualidade,  de maneira a proporcionar funcionamento preciso,
suave e silencioso ao conjunto por um longo tempo. Especificações e origens desses acessórios devem ser
informadas na proposta. O conjunto deverá propiciar uma redução mínima de 20 decibéis no nível de
ruído. O sistema de abertura das esquadrias segue orientação em planta arquitetônica.

As esquadrias de alumínio deverão obedecer as normas: NBR 6487 MB 1227; NBR 6485 MB 1225;
NBR 6486 MB 1226; NBR 10821 EB 1968; NBR 10821 MB 3071; NBR

12609.

As portas externas seguirão o projeto arquitetônico seguindo o mesmo modelo das já existentes,
quanto aos materiais, em vidro comum espelhado não inferior a 4mm.

Os brises metálicos que serão removidos para a conexão da ampliação com o existente deverão
ser reaproveitados na porta de vidro da lateral.

18.2 Esquadrias de madeira

As portas e janelas internas serão de primeira qualidade, devendo seguir o mesmo modelo das já
existentes (ver figuras abaixo), com folha de abrir e bandeira de vidro comum fixo, sendo recusadas as
esquadrias que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras ou outros defeitos. O
laminado deverá ser perfeitamente liso. As portas, após aprovadas pela Fiscalização, serão contraplacadas
com melamina.

Figura 1. Modelo das Portas.
A descrição das  portas:  08 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ,

100X210CM, COM VISOR CENTRAL EM VIDRO 40X40CM INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS
COM  ANEL  COM  BANDEIRA  SUPERIOR  FIXA  PARA  VIDRO  EM  MADEIRA  REGIONAL,  50X100CM  SEM
ADUELA E ALIZAR E BANDEIRA LATERAL MÓVEL SEM ADUELA E ALIZAR E FECHAMENTO EM LAMINADO
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MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA
1,3MM, FIXADO COM COLA.

01 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210CM, INCLUSO ADUELA
1A,  ALIZAR 1A E  DOBRADICAS COM ANEL COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA PARA VIDRO EM MADEIRA
REGIONAL, 50X80CM E FECHAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO
DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA.

OBS: o projeto prevê reaproveitamento de uma porta existente que será removida e realocada no pavimento
térreo.

Os  marcos  serão  de  madeira  do  tipo  cedrinho  de  boa qualidade  (cerne),  espessura  mínima
3,00cm. Serão colocados quando da execução das alvenarias, para que não haja folga entre o marco e a
alvenaria. Os marcos serão fixados por meio de parafusos galvanizados 5x16x110mm, duplas em cada
lado, ou chumbados na alvenaria.

As guarnições deverão ser de madeira de lei de boa qualidade, com espessura 1,5cm e largura
não inferior a 7 cm e só deverão ser colocadas quando as paredes já estiverem recebido o revestimento,
para que se obtenha um bom acabamento.

As guarnições serão pregadas aos marcos com prego sem cabeça.

A critério da fiscalização, a verificação do desempenho das esquadrias de madeira poderá ser
exigida conforme as Normas da ABNT-NBR 6486 e 6487.

18.3 Vidraçaria

A vidraçaria obedecerá as Normas da ABNT-NBR 7199 e 7210 e as especificações de projeto. Nas
janelas maxim-ar serão assentados os vidros com silicone, vedação em borracha ou de acordo com o
fabricante. As espessura do vidro nunca deverá ser inferior a 4 mm. Nas esquadrias internas os vidros
serão comum transparentes, já nas externas serão espelhados.

O projeto prevê a colocação de uma porta de vidro de 160x210cm na lateral, a qual deverá ser
instalada de forma a garantir o ideal funcionamento da mesma.

18.4 Ferragens

Cada porta levará 03 dobradiças de 3x1. Serão munidas de maçanetas de alavanca tipo golfe,
facilitando assim o uso por pessoas portadoras de deficiência. As portas externas levarão fechaduras de
cilindro providas de dispositivos que permitam movimentar o trinco com chave. As portas internas levarão
fechaduras de cilindro também com maçaneta e espelho em ambos os lados.

As ferragens de primeira qualidade serão de latão com partes de ferro, o acabamento cromado de
boa  qualidade.  Todas  as  ferragens  utilizadas  serão  novas,  em  perfeitas  condições  de  acabamento  e
funcionamento. A fiscalização deverá aprovar previamente o modelo.

18.5 Rodapés

Os  ambientes  desta  Ampliação  do  Hemocentro  Regional  de  Alegrete  possuirão  rodapés  de
madeira de 7 cm, deverão ficar no prumo da parede evitando o acúmulo de pó e facilitando a limpeza.
Deverá possuir índice de absorção de água superior a 4.

 19. Pintura

19.1 Alvenarias

Pintura látex acrílica paredes internas e externas
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As  marquises  sobre as janelas serão na cor branca e as molduras entre as janelas serão na cor
WARM GRAY 1C Padrão RGB 214, 209, 202 (na dúvida consultar fiscal).

A pintura das paredes externas serão na cor Padrão RBG 3, 29, 66 (na dúvida consultar fiscal).
A pintura da  faixa de rodapé externa  entre  as calçadas e parede externa (conforme existente)

deverão ser na cor Padrão RGB 124, 154, 193 (na dúvida consultar fiscal).
Será utilizada tinta de 1ª linha, de marca reconhecida no mercado, em acabamento acrílico semi-

brilho. Nas paredes internas será aplicada uma demão de selador e no mínimo 2 demão de tinta acrílica
semi-brilho até que atinja o acabamento perfeito.

Nas paredes externas será aplicada no mínimo 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho até que atinja
o acabamento perfeito. A superfície deverá estar seca, preparada, escovada, livre de poeira e asperezas. A
critério da Fiscalização poderão ser exigidas cores diferentes na mesma parede.

Deverá ser aplicada no mínimo uma demão de selador na platibanda em sua parte interna, sendo
que a parte externa deverá ser pintada tal qual será realizado nas demais alvenarias.

Nas paredes internas que houverem pinturas antigas, deverá inicialmente ser aplicado reparador
nas paredes.

19.2 Esquadrias / Elementos metálicos

Para permitir uma perfeita manutenção e limpeza as portas internas serão devidamente pintadas
com tinta esmalte sintético brilhante, com duas demão mínimas.

20. Lavatórios e Pias

Os  lavatórios  serão  instalados  no  pavimento  térreo  (Sala  de  Processamento  de  sangue,
laboratório  de  controle  de  qualidade  e  laboratório  de  sorologia)  e  no  pavimento  superior  (Lavabo)
lavatórios  de mãos para  uso exclusivo de lavagem das mãos,  suspensos através  de parafusos e sifão
metálico  cromado,  munidos de torneira  de acionamento automático (pressão)  evitando,  assim,  maior
contato do profissional com a mesma.

As pias  serão de tampo em aço inox afixado nas  bancadas de MDF laminado 18mm, na cor
branco, conforme modelos anexos.

21. Instalações Hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias  deverão seguir  rigorosamente o projeto  hidráulico e o projeto
sanitário fornecido pela Secretaria de Saúde. Serão executados pontos hidráulicos para torneiras de pia e
ponto hidráulico da bacia sanitária com tubo cromado. O abastecimento de água fria será realizado pela
concessionária, destinado aos reservatórios da edificação.

Todo escoamento da água das chuvas oriundas do recolhimento das coberturas, serão efetuados
por rede de PVC em colunas falsas, localizadas em planta, com destino ao sistema pluvial existente.

No sanitário será instalado bacia sanitária com caixa de descarga acoplada com assento. Também
será executado lavatório de mãos sem coluna, afixado com mão francesa arredondada.

Para o armazenamento de água potável,  serão utilizados os reservatórios já existentes, sendo
feita no mesmo as ligações necessárias. O projeto hidráulico fornecido pela prefeitura prevê a colocação
de um reservatório de 500L superior para abastecimento da área de ampliação.

Será utilizada fossa séptica já existente, fazendo as ligações necessárias com a parte ampliada
construída.                                                                                                                  

23. Instalações Elétricas/Lógica

As  instalações  elétricas  deverão  seguir  rigorosamente  o  projeto  fornecido  pela  Secretaria  de
Saúde, setor de projetos.  Será utilizada a entrada existente.  Todas as instalações serão embutidas nas
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alvenarias. Deverão ser executados pontos elétricos para interruptores e tomadas na cor branca, quadrado
conforme  indicações  em  planta.  As  placas  e  módulos  deverão  ser  com  acabamento  brilhante  com
tratamento anti -  U.V.A e U.V.B,  acabamento monocromático (mesma tonalidade no mecanismo e na
placa),  sistema de encaixe  modular  fixação de condutores  com exclusivo borne gaiola  com parafusos
imperdíveis, placas em ABS. Deverão ser instalados pontos elétricos para luz fluorescente, conforme planta
em anexo.

Todos os pontos elétricos deverão possuir acabamento na cor branca. As luminárias serão do tipo
tubular Fluorescente 2x36W e do tipo Fluorescente 2x18w para locais (salas ecirculações) da ampliação.
No banheiro deverá ser instalado uma luminária será do tipo LED plafon redondo com duas lâmpadas
15W.

As  luminárias  externas  serão  do  tipo  LED  spot  refletor  LED  potência  10W incluindo  bateria
recarregável com energia solar e botão liga/desliga, dia/noite automática com sensor de luminosidade, em
PP ABS e aço inoxidável, resistente ao frio e ao calor, impermeável, IP55, tempo de carregamento 5 a 7
horas, tempo de iluminação 5 a 6 horas.

As  luminárias  serão  brancas  do  tipo  industrial,  completas  com reator  de  partida  rápida,  em
alumínio, pintura epóxi, refletor parabólico de alto rendimento, com fator de potência maior do que 0,92 e
distorção harmônica menor que 20%.

Haverá dois centros de distribuição em chapa 18, com capacidade de no mínimo 15 disjuntores,
um em cada pavimento. Serão executados disjuntores monopolares de 15, 20 e 50 ampares, de acordo
com projeto em anexo.

Será realizada, na ampliação a tubulação para a rede lógica com um centro de distribuição em
cada pavimento. Toda tubulação deverá ser embutida, à espera da fiação.

Instalações PPCI

As instalações de prevenção contra incêndio deverão seguir rigorosamente o projeto fornecido
pela Secretaria  de Saúde.  Deverão ser executados todos os  elementos de prevenção contra incêndio,
conforme indicado em planta.  Este projeto foi  elaborado de acordo com o relatório de conformidade
fornecido pelos bombeiros.
Monta Carga

25.1 MONTA CARGA, 100KG - CABINES OPOSTAS

Elevador tipo MONTA-CARGA, conforme norma ABNT NBR 14712:

A. Percurso total percorrido: 3,00m.

B. Capacidade: 100kg.

C. Nº Paradas atendida: 2 (ex: térreo ao 1º andar).

D. Velocidade da cabine: 10mts/min.

Sistema de tração: 
a) Sistema de tração elétrico, compõe moto redutor trifásico de 0,55kW, 1720rpm com freio ultra-rápido
dimensionado para a aplicação, tracionado por sistema duplo de cabo de aço e tambor.
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b) Sistema de contrapeso para balanceamento da cabine, se necessário. Roldanas de corrediça para um
melhor deslizamento nas guias. Motor na lateral.

Cabine:

a) Dimensão interna de cabine: a ser definido posteriormente.

b) Estrutura e revestimento com chapa de aço inox.

c) Entrada e saída em lados opostos.

d) Batente para não deslizar a carga para fora da cabine.

e) Bandeja central opcional.

Pavimento:

a) Uma porta modelo guilhotina em cada pavimento, estrutura em tubo metalon.

b) Porta dotada de sensor de segurança.

c) Em cada pavimento, uma botoeira de chamada composta por com botões de comando (para enviar o 
elevador para o andar desejado) e mais um botão de emergência (parar).
d) Limites de parada devidamente posicionados e regulados em cada pavimento atendido.

Comando elétrico e segurança:

a) Comando automático acionado através de botoeira de comando nos pavimentos.

b) Quadro de comando em caixa de PVC 30x30x20 composto por disjuntor-motor (térmico de proteção
ao  motor),  contatora  de  segurança,  contatoras  de  acionamento,  placa  controladora,  transformador  e
demais  itens  necessários.  Limites  de  segurança  devidamente  posicionados  nos  extremos  da  caixa  de
corrida.
c) O elevador não funciona caso umas das portas de pavimento esteja aberta.

25.2 Ar condicionado

Todos os ares condicionados serão instalados posteriores à obra e o condensador será instalado na
platibanda, próximo à cobertura, não podendo ser instalado nas fachadas.  Sendo responsabilidade da
empresa somente a instalação dos drenos do evaporador dentro das alvenarias e interligado a rede
pluvial da edificação.                                                                            

Detalhes Específicos

1.4. Ventilação nos ambientes

Conforme constam no projeto  de ampliação do hemocentro a ventilação ocorrerá através de
janelas que farão a troca de ar.

Para o sistema de splits (prevista instalação posterior à obra de ampliação) deverá ser realizado
sistema de drenagem da água proveniente do ar condicionado, sendo assim interligada com a rede pluvial
da edificação.

Entrega da obra

1.5. Vistoria com a presença do fiscal de obra
"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".
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Serão procedidos testes para verificação de todos os aparelhos sanitários e equipamentos
de iluminação.

Limpeza Geral

Será executada a retirada de todos os entulhos. A obra deverá estar isenta de qualquer 
“resto” de obra.

Garantias e Responsabilidades

A responsabilidade técnica correrá por conta da empresa Construtora. É indispensável à empresa
Executante  da  obra  o  total  conhecimento  dos  projetos  de  arquitetura  e  complementares,  detalhes
construtivos, quantitativos orçados, normas de trabalho e impressos.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações deverá ser executada sem autorização
do autor do projeto.

As especificações poderão ser revisadas conforme as necessidades do órgão responsável  pelo
projeto. Todas as dúvidas e possíveis omissões constantes nas especificações e nos projetos deverão ser
solucionados com os autores dos mesmos ou com a Fiscalização da Secretaria de Saúde.

Considerações Finais

A obra será  entregue totalmente limpa e sem entulhos, com cerâmica e azulejos rejuntados e
lavados, aparelhos, vidros, peitoris e bancadas isentos de respingos de tinta.  As instalações devem ser
testadas  na  presença  do  fiscal,  em  perfeito  funcionamento.  Fica  de  responsabilidade  da  empresa  a
remoção de todo o entulho da obra, inclusa no orçamento no item 18.1.

Toda  e  qualquer  modificação  de  projeto  e  especificações  já  aprovadas  deverá  ser  solicitada
antecipadamente à fiscalização.

Alegrete, 05 de Novembro de 2019.
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ANEXO II – DECLARAÇÃO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

A empresa __________________________________________________, por seu representante legal, abaixo
assinado, nos termos do presente edital, vem declarar:

Que  aceita  integralmente  os  termos  da  CONTRATAÇÃO  GLOBAL  DE  EMPRESA  PARA  REFORMA  E
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO.
                                        
01 – A inexistência de fato superveniente impeditivo de licitar;
02 – Que as informações constantes dos diversos documentos de licitação, são suficientes para a correta
avaliação dos custos e adequada formulação das propostas;
03 – Que é designado o Sr.  ___________________________________________,  portador da carteira  de
identidade  nº  _______________________,  órgão  emissor  _____________,  para  representá-la  nos  atos
relativos à licitação, podendo assinar atas, impugnar documentos e renunciar a interposição do recursos
administrativo;
04 – Que a empresa não está sob efeito de uma declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como que
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha
alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-
financeira;
05 – Desde que inexistam fatos supervenientes, sujeito à contestação, a empresa abre mão do prazo recursal
previsto nos parágrafos e incisos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93.

Alegrete, RS, _____de _________________de 2020.

                                                                         __________________________________________
                       Licitante: Assinatura

Nome:
Cargo:

RG:
                                                                         __________________________________________

           Credenciado:
       Assinatura:

 Nome:
RG:
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ANEXO III – PROPOSTA FINANCEIRA

Item Descrição
VALOR

ORÇAMENTO
(R$)

PROPOSTA 
(R$)

1

CONTRATAÇÃO  GLOBAL  DE  EMPRESA  PARA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO.

R$ 685.099,05

CARIMBO DO CNPJ
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO N°__/2019

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento,  as partes,  de um lado a  PREFEITURA DO
ALEGRETE, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ/MF nº 87.896.874/0001-57, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal  Márcio Fonseca do
Amaral, brasileiro,  médico  veterinário,  CPF  547.890.010/91 e  de  outro,  a  Empresa
______________________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº ______________________, com
sede na rua ______________, nº ____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com a Tomada de Preço nº 024/2020 efetivada, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições
a seguir estipuladas:

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA:  A presente licitação tem por  objeto a  CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO.

CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga, na forma de estabelecido na  Tomada de Preço nº
024/2020, Processo Administrativo nº 249/2020, bem como de acordo com a proposta apresentada a
proceder o serviço de execução, em regime de empreitada global, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços, objeto deste instrumento, serão efetuados, ainda, em conformidade
com especificações constantes na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - Os serviços de que trata este contrato deverão ser prestados com observância das
normas legais e éticas, bem como dos usos e costumes atinentes a matéria, de modo a resguardar sob
qualquer aspecto, a segurança e os interesses do Contratante, respeitado o estabelecido na solicitação.

DO VALOR E DOS PAGAMENTOS:
CLÁUSULA QUINTA – O valor do presente contrato é de R$ ________ ( ______________ reais) no qual
estão incluídos todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas, pagos
conforme cronograma financeiro.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO –  De  acordo  com  a  legislação  vigente,  ficarão  retidos,  para  posterior
recolhimento, 11% (onze por cento) referentes a valores previdenciários.
PARÁGRAFO  SEGUNDO -  Ficarão,  também  retidos,  2%  (dois  por  cento)  referente  a  contribuição
previdenciária       adicional  por atividade que exponha  a riscos adicionais e que permitam a concessão
de aposentadoria especial.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá apresentar, mensalmente:
a) ao Setor de Encargos Sociais da Secretaria de Administração, cópia das guias de recolhimento de
FGTS e INSS, bem como os extratos das folhas de pagamento e os tributos municipais.
b) Ao Setor de Licitações e Contratos: atualizações dos comprovantes de regularidade fiscal, elencados
neste Edital.
c) A quitação com os tributos municipais  de inscrição da empresa e do licitante.
PARÁGRAFO QUARTO - A  não apresentação implicará em retenção dos pagamentos respectivos ao
mês em pauta.
CLÁUSULA SEXTA –  O pagamento será efetuado de acordo e após as medições serem efetuadas e
aprovadas,  mensalmente,  pelo responsável  (ou Comissão responsável)  pela fiscalização aos serviços
prestados, 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal e com a observância do estipulado pelo
artigo 67 da Lei n0 8.666/93. Nos pagamentos realizados após a data de vencimento, indiciarão juros de
10% (dez por cento) ao ano, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice da
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IGP-M  (FGV) do mês anterior, pró rata dia.

DA RESCISÃO:
CLÁUSULA SÉTIMA - Ocorrendo descumprimento dos termos e condições deste contrato por qualquer
das partes, a outra poderá rescindi-lo, sem ônus, mediante aviso formal com antecedência de 30 (trinta)
dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descumprimento parcial ou total do contrato ensejara, de pleno direito, de
acordo com o que prevê os art. 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93
PARAGRAFO SEGUNDO: Descumprida alguma cláusula, é efetuada a rescisão e, o valor da caução ficará
retido na sua totalidade a título indenizatório.

DAS PENALIDADES:
CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA sujeitar-se-á as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e  suas  alterações,  garantida a  prévia  defesa,  podendo a  Administração  Pública  aplicar  as
seguintes sanções em decorrência da inexecução total ou parcial do Contrato:
a Advertência Escrita;
b Multa definida em 1% (um por cento) do valor correspondente da etapa, objeto da multa, por dia

de  atraso  no  cronograma preestabelecido  entre  as  partes,  no  caso  de  reincidência  específica,
devendo ser paga na mesma data em que a CONTRATANTE saldar a etapa de execução da obra.

c Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos;

d Declaração  de  Inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
CLÁUSULA  NONA -  As  dotações  orçamentárias  destinadas  ao  pagamento  do  objeto  licitado  estão
previstas e indicadas no processo pelas rubricas abaixo descritas. 

Órgão Unidade Orçamentária Reduzido

DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA  -  A fiscalização da execução dos serviços será feita por técnico (ou Comissão)
nomeado pela prefeitura municipal de Alegrete;
PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não eximirá de responsabilidade a CONTRATADA pela execução dos
serviços avençados;

DOS ENCARGOS SOCIAIS E DOS TRIBUTOS:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos civis,
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou  quaisquer  outros  decorrentes  da  execução  deste  contrato,
inclusive civis e penais em caso de acidentes de qualquer natureza. 
PARÁGRAFO ÚNICO  - Os tributos gerados por este contrato, vigentes na data de sua assinatura, são de
responsabilidade da CONTRATADA. Eventuais alterações na carga tributária, para mais ou para menos,
serão repassadas aos preços. 

DA ENTREGA DA OBRA:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O prazo para entrega da obra será de acordo com o cronograma de
execução anexo a este contrato,  assumindo responsabilidade integral  por todos os danos causados
diretamente a CONTRATANTE ou a  terceiros,  decorrentes  de sua culpa ou dolo na execução desse
contrato, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade o acompanhamento de que trata a cláusula 5
supra.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação
ora ajustada será efetuada mediante acordo escrito de ambas as partes, o qual fará parte integrante
deste instrumento, observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais
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permitidas a Administração na forma do estipulado no inciso “I" do art. 65 da Lei n0 8.666/93.
CLÁUSULA  DÉCIMA  QUARTA-  O  inadimplemento  de  qualquer  das  obrigações  supras  avençadas,
ensejara a rescisão deste  contrato com todos os ônus das  decorrentes,  tanto contratuais como os
previstos em Lei.
CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA –  A  Contratada  deverá  manter  afixada  em  local  visível  placa  de
identificação da obra, nas dimensões de 2.00x 4.00 m conforme modelo anexo ao projeto.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA –  A  fiscalização  do  presente  instrumento  contratual  será  a  cargo  do
Servidor(a) __________________________, matrícula nº _____,  conforme Decreto 354/2018,  a qual
deverá anotar,  em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
PARÁGRAFO ÚNICO: As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente Contrato vigorará no período compreendido entre a data de
emissão da Ordem de Início e a data da Ordem de Recebimento da Obra, conforme especificado no
Cronograma Físico-Financeiro. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado ao CONTRATANTE efetuar a prorrogação do contrato nos primeiros
meses do exercício orçamentário subsequente em virtude da possibilidade de atraso na expedição das
tabelas de distribuição do orçamento, no registro de empenhos ou de outras providências de ordem
administrativa,  caso  em  que  a  Prefeitura  do  Alegrete  tomará  as  providências  para  a  referida
prorrogação.

DOS CASOS OMISSOS:
CLÁUSULA  DÉCIMA  OITAVA -  O  presente  contrato  é  regido  pela  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas
alterações em todos os seus termos, a qual será aplicada também onde o contrato for omisso.

DO FORO:
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de Alegrete para serem dirimidas quaisquer
dúvidas pertinentes ao presente contrato.

              E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 06 (seis)
vias de igual teor e uma só finalidade, perante 02 (duas) testemunhas que também assinam, estando de
acordo com o estipulado.                     

Alegrete, ___ de _____ de 2020.

 ______________________                                                                                   ____________________
Márcio Fonseca do Amaral                                                                                              Contratada
Prefeito Municipal

Testemunhas:

1__________________________________                                2__________________________________
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ANEXO V

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

A  empresa....................................................................................................................................................
CNPJ n° ........................................, sito a ............................................................................visitou o local o
da obra objeto desta licitação tomando, assim, conhecimento de todas as informações e condições
locais necessárias à correta formulação da proposta.

 ______________________________                                       _______________________________
            Assinatura do Licitante                  Assinatura do Fiscal da Obra

       Carimbo da empresa licitante                                                                       Carimbo do Fiscal da Obra
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ANEXO VI – Modelo de Declaração Vedação
[ PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ]

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei,  que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público

da ativa, ou empregado de Empresa Pública ou de Sociedade de Economia Mista ou Autarquia, em

atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII da Lei 12.708/12, estando ciente de que é de inteira

responsabilidade desta empresa a fiscalização e manutenção desta vedação.

Local e Data

_____________________________

Nome e Ass. Representante Legal                                                                      

 Carimbo CNPJ
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ANEXO VII

Modelo de Declaração de Capacidade de Deposito da Caução

A empresa....................................................................................................................................................   

CNPJ n° ........................................, sito a  ............................................................................ declara que 

possui capacidade de depósito de caução na assinatura do contrato.

________________________                                 
Assinatura do Licitante                         
                                                                                                             

Carimbo da empresa licitante                                                                     
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