EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.° 03/2016 – NAVES II

Data da realização da Sessão Pública: 24 de Agosto de 2016
Horário: 10 horas
Local: Rua Álvaro Alvim, 21 – 16 andar – Centro – Rio de Janeiro

1. INTRODUÇÃO
1.1 - A Rede de Desenvolvimento Humano - REDEH, entidade privada sem fins
lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o nº 39.064.233/0001-93, com sede na Rua Álvaro Alvim, 21, 16° andar, Centro,
Rio de Janeiro - RJ, torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade de
TOMADA DE PREÇO n.° 03/2016 – NAVES II , do tipo menor preço, sob regime de
execução por preço global, para prestação de serviços de "Reparos e Manutenção das
Naves/Praça do Conhecimento de Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz
e Vila Aliança, no município do Rio de Janeiro, devidamente descritos, caracterizados
e especificados no Termo de Referência e Anexo II, partes integrantes desta Tomada
de Preço.
1.2 – A presente Tomada de Preço e a adjudicação dela decorrente se regem por toda
a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei
Federal n.° 8.666, de 21.06.93, e suas alterações, bem como pelo Manual ou
Regulamento de Aquisições de Bens e Contratações de Obras e Serviços da REDEH e
pelas disposições deste Edital e da minuta de Contrato (ANEXO IV), normas que as
licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.
1.3 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais
impugnações, obrigarão a todas as licitantes e serão divulgadas no site da REDEH
(www.redeh.org.br).
1.4 – A Tomada de Preço a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, ou anulado, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou
indenização por estes motivos, de acordo com o art. 387 do RGCAF c/c o art.49 da Lei
Federal n.° 8.666/93.
1.5 – A empresa interessada em participar do presente edital deverá se inscrever no
Cadastro de Fornecedores da REDEH,(ANEXO X) no período de 10/08/16 a 23/08/16,
na sede da REDEH. O Edital com todos os seus anexos está disponibilizado no site da
REDEH ou poderá ser obtido na Sede da REDEH, em 01 (um) CD/DVD.
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1.6 - Maiores informações, esclarecimentos e dúvidas de interpretação deste edital
poderão ser obtidos e dirimidas no endereço da REDE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO, Rio de Janeiro, telefone (21) 2262-1704 ou pelo e-mail
patricia@redeh.org.br das 10:00 às 18:00 horas, em até 3 (três) dias antes da data da
sessão pública.
2. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
2.1 - Dia 24 de agosto de 2016 , às 10 horas, a Comissão Especial de Licitação estará
reunida na sede da REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, à Rua Álvaro Alvim, nº 21,
16º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, para receber e iniciar a abertura dos
envelopes referentes à TOMADA DE PREÇO n.° 03/2016 – NAVES II.
2.2 - No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será a mesma
transferida para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo quando
houver designação expressa de outra data pela Comissão de Licitação.

3. OBJETO DA LICITAÇÃO:
3.1 - O objeto da presente Tomada de Preço é a contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços de "Reparos e Manutenção das Naves/Praça do Conhecimento
de Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança, no município do
Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência e Anexo II deste Edital.
4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - A verificação da conformidade e compatibilidade será julgada de acordo com os
requisitos e especificações deste procedimento, em especial, a conformidade com o
valor máximo de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais).
5. TIPO DE LICITAÇÃO:
5.1 – A presente Tomada de Preço é do tipo menor preço, sob o regime de execução
por preço GLOBAL, consoante Termo de Referência (ANEXO I); a Planilha de Custos
Detalhada (ANEXO II) e a Proposta de Preço (ANEXO III).

6. PRAZOS
6.1 - Na contagem dos prazos, são incluídos o dia de início e o do vencimento. Os
prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente da REDEH.
6.2 - O prazo de prestação dos serviços é de 3 meses, tendo início a partir da
assinatura do contrato.
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6.3 - Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção
própria deste Edital.

7. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta dias) a contar da data da realização da licitação.
7.1 - Na hipótese da não assinatura do contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
entrega das propostas, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos
assumidos.

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
8.1. Somente poderão participar da presente licitação empresas, interessadas em
contratar com a Rede de Desenvolvimento Humano e cadastradas até o dia 23 de
agosto de 2016, às 16:00 horas. A comprovação do cadastro se dará através da
apresentação de cópia de registro de cadastramento fornecido pela Rede de
Desenvolvimento Humano.
8.2. Não serão admitidas na presente licitação: as empresas suspensas do direito de
licitar, no prazo e nas condições do impedimento; as declaradas inidôneas, pela
Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis federal, estadual ou
municipal, bem como as que estiverem em regime de Recuperação
Judicial/Extrajudicial ou Falência, em face do disposto no art. 418 do RGCAF, aprovado
pelo Decreto n.° 3.221/81.
8.3. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle
acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
8.4. Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios,
ou componentes do seu quadro técnico seja servidor do Município ou de suas
sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou que o tenha sido nos últimos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data desta Tomada de Preço, em consonância com o
disposto no art. 9.°, III, da Lei Federal n° 8.666/93.
9. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
9.1 - A licitante se fará representar através de CARTA DE CREDENCIAMENTO (ANEXO
XI) ou PROCURAÇÃO, conferindo poderes expressos para intervir no procedimento
licitatório.
9.1.1 - A credencial deverá ser apresentada com papel timbrado do licitante, com
identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e do CPF), além
da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento
licitatório, devidamente acompanhada de cópia autenticada dos documentos de
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identificação pessoal do mandatário. Quando o licitante se fizer representar por sócio
que detiver a representação, deverá este apresentar cópia do Contrato Social,
acompanhada de cópia dos documentos de identificação pessoal do sócio.
9.2 - Ficará dispensada da apresentação de Carta de Credenciamento a pessoa física
que comprovar poderes legais para representá-la, bastando apresentar a prova de sua
identidade.
9.3 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não
inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela
mesma.
9.4 - Após o credenciamento, cada representante entregará à Comissão de Licitação 02
(dois) envelopes fechados, na forma dos itens 10, 11 e 12.
10. HABILITAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA - ENVELOPE “A”
10.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE “A” os documentos especificados a
seguir:
(a) Credencial: a credencial deverá ser apresentada com papel timbrado do licitante,
com identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e do CPF),
além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento
licitatório, devidamente acompanhada de cópia dos documentos de identificação
pessoal do mandatário. Quando o licitante se fizer representar por sócio que detiver a
representação, deverá este apresentar cópia do Contrato Social, acompanhada de
cópia dos documentos de identificação pessoal do sócio.
(b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, tudo devidamente
registrado e com objeto compatível com a prestação de serviços presente neste edital;
(c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
(d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado.
(e) Declaração que não emprega menor de dezoito anos, conforme ANEXO V
(f) Declaração de Fato Superveniente, conforme Anexo VI
(g) Declaração Formal, conforme Anexo VII
(h) Declaração de não discriminação - Anexo VIII
(i) Cópia do Registro de Cadastramento fornecido pela REDEH – Anexo X;
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10.2 HABILITAÇÃO TÉCNICA:
As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE "A" os documentos especificados a
seguir:
(a) Comprovantes de Capacidade Técnica da empresa, no mínimo 2 (dois), fornecidos
por clientes anteriores e de serviços pertinentes às especificações técnicas dos serviços
a serem realizados;
(e) Declaração de que o licitante vistoriou e cientificou-se das condições locais e das
informações operacionais necessárias ao cumprimento das obrigações que vier a
assumir perante a REDEH e a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia. (Anexo IX)
11.1 - A PROPOSTA DE PREÇO :
A proposta de preço inserida no ENVELOPE "B" será elaborada considerando-se que os
serviços serão executados sob regime de execução por preço global, e será
apresentada na forma dos Anexos II (Planilha de custos detalhada) e Anexo III
(Proposta de Preço), junto com o cronograma de execução.

12. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS
12.1 - A documentação para a habilitação e a proposta de preço serão apresentadas
no mesmo ato, em envelopes distintos, fechados e lacrados, que serão entregues na
data, horário e local estabelecidos nesta Tomada de Preço, identificados em sua parte
externa e frontal com o nome da empresa e os dizeres:
(a) - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA 1 (uma) via
“REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO”
TOMADA DE PREÇO N.° 03/2016 – NAVES II
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE
(b) - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇO - 2 (duas) vias
“REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO”
TOMADA DE PREÇO N.° 03/2016 – NAVES II
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE
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O ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada da seguinte forma:
a.(1) - a documentação constante do item 10 e 11.
a.(2) - os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
JURÍDICA E TÉCNICA poderão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica
autenticada, na forma do art. 32 da Lei Federal n.° 8.666/93 e rubricados pelo
representante legal da licitante, em qualquer caso ou acompanhados das respectivas
certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da
documentação serão numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou
entrelinhas. Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda
inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de documentação, poderá a
Comissão solicitar ao representante da firma, devidamente identificado e que tenha
poderes para tanto que, durante a sessão de abertura do envelope “A”, sane a
incorreção.
Somente a falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao
solicitado é causa suficiente para inabilitação da licitante.
a.(3) - A cópia do registro de cadastramento de fornecedores e prestadores de serviços
da REDEH.
a (4) – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de
validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão
em legislação específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no
máximo, 03 (três) meses, contados até a data da realização da licitação.
O ENVELOPE “B” –PROPOSTA DE PREÇO - deverá ser apresentada da seguinte forma:
b.(1) - A Proposta de Preço, apresentada na forma pré-estabelecida pela REDEH ,
conforme ANEXO II e ANEXO III, junto com o cronograma de execução, datilografada,
sem rasuras ou emendas, datadas e assinadas por representante legal e colocada em
envelope fechado.
b.(2) - No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos
serviços. O preço proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto
do presente Tomada de Preço e todas as despesas com mão-de-obra, materiais,
máquinas ou equipamentos porventura necessários, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital,
mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto deste Convite. Nenhuma
reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má
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interpretação do objeto do Convite ou do Edital. Considerar-se-á que os preços
propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços.
c) Cronograma de execução das Naves discriminado por Nave.

13. JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS
13.1 - Após recepção dos envelopes das licitantes que acudirem à convocação, na
presença destas e dos demais interessados presentes ao ato público, a Comissão de
Licitação dará início à sessão de abertura dos envelopes contendo a documentação,
momento em que não mais se aceitará documentação ou proposta de outras
licitantes.
13.2 - Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.
13.3 - As licitantes se farão representar nas sessões por apenas um representante
legal, procurador ou pessoa expressamente credenciada.
13.4 - Os documentos serão conferidos com as exigências desta Tomada de Preço,
rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes e, se
possível, será informado o resultado da fase de habilitação, ficando inabilitadas
aquelas licitantes que não apresentarem toda a documentação exigida na forma
descrita.
13.5 - A inabilitação da licitante importa em exclusão de seu direito de participar das
fases subsequentes da licitação.
13.6 – A Comissão Especial de Licitação lavrará ata com o resultado do julgamento da
fase de habilitação e convocará os licitantes habilitados para prosseguimento da
sessão, abrindo-se, nesta única oportunidade, o prazo para interposição de recurso,
conforme art. 109, I, da Lei Federal n.° 8.666/93.
13.7 – Caso haja interposição de recurso(s), serão observados os prazos e as
prescrições da Lei Federal n.° 8.666/93.
13.8 – Será publicado no SITE DA REDEH o resultado final da licitação com a indicação
do vencedor do certame.
13.9 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
13.10 - Ultrapassada a fase de habilitação e aberto o envelope da proposta de preço e
técnica, não cabe inabilitação a qualquer licitante por motivo relacionado àquela fase,
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
13.11 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
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processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originalmente da proposta.

14 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
(A) HABILITAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA:
14.1 - Será inabilitada a licitante não cadastrada no Registro de Fornecedores e
Prestadores de Serviços da REDEH e que não apresentar quaisquer dos documentos
relacionados no item 10 e no item 11.

(B) PROPOSTAS DE PREÇO
14.2 - Será declarada vencedora a proposta de menor preço.
14.3 - A Comissão de Licitação desclassificará:
I - As propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital;
II - As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que excederem em
10% (dez por cento) ao valor do orçamento estimado;
III - Consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor
preço, as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
menor da estimativa oficial, ressalvada à licitante desclassificada, em prazo razoável
estipulado pela Comissão de Licitação, a possibilidade de demonstrar a viabilidade de
sua oferta por meio de documentação que comprove serem os custos dos insumos
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis
com a execução do objeto do contrato.
14.4 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou da desclassificação de
todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 2
(dois) dias úteis para apresentação de nova documentação ou outras propostas,
corrigidas das causas de suas inabilitações ou desclassificações.
14.5 - No caso da empresa a ser contratada, dentro de um prazo máximo de 02 dias a
decorrer da declaração oficial da empresa/entidade vencedora, será necessário
apresentar também:
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, devidamente atualizada;
- Certidão Negativa Estadual
- Certidão Negativa Municipal
- Alvará de Funcionamento;
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura da
licitação.
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14.6 - Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) - Sócio que tenha poderes de administração, apresentando contrato social e suas
alterações, além de comunicação expressa onde mencione qual o sócio que assinar o
contrato;
b) - Procurador com poderes específicos.
14.7 - Se a empresa vencedora não conseguir apresentar toda a documentação
necessária para finalizar a contratação, será declarada vencedora a segunda
classificada que terá que entregar a documentação necessária, respeitando os prazos
especificados neste Edital.

15. FORMA DE PAGAMENTO
15.01 - Para efeito de pagamento, prevalece a oferta obtida na data da licitação,
observando-se a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n.°
4.320/64, obedecido ao disposto no art. 71 da Lei Federal n.° 8.666/93.
15.02 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA em três parcelas, sendo 30%
mediante a assinatura de contrato; 30% após a finalização dos serviços nas 3 primeiras
Naves mediante relatório de execução e aceite da REDEH, e 40% mediante relatório
de execução e aceite da REDEH, através de crédito em conta bancária do fornecedor
cadastrado junto à REDEH.
15.3 - Os recursos para o pagamento serão oriundos do Contrato de Gestão 017/2014,
celebrado com o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Especial de
Ciência e Tecnologia.
16. CONTRATO
Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo IV, a minuta de Contrato e Anexos I,II
e III, cujas disposições disciplinarão as relações entre o (a) REDE DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO e a Adjudicatária.
16.1 - A licitante adjudicatária deverá, dentro do prazo de validade de suas propostas,
atender em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação no site da REDEH ou da
comunicação formal, à convocação da REDEH para a assinatura do Contrato ou
retirada de instrumento equivalente.
16.2 – Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado à REDE DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO, independentemente da aplicação das sanções
administrativas à licitante faltosa, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
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classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro
classificado.
16.3 - A Adjudicatária será responsável, na forma do Contrato de prestação de serviço,
pela qualidade dos serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade
com as especificações do Termo de Referência, com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo
CONTRATANTE. A ocorrência de desconformidade implicará em refazer os serviços,
sem ônus para o Contratante e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16.4 - A Adjudicatária será também responsável, na forma do Contrato de prestação
de serviços, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias,
previdenciárias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais
trabalhos noturnos, inclusive com iluminação, e por todos os danos e prejuízos que, a
qualquer título, causar a terceiros, em especial Concessionários de serviços públicos,
em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.
16.5 – O ato do recebimento do objeto da licitação não implica na sua aceitação
definitiva e não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à
qualidade do serviço prestado.
16.6 – Os motivos de força maior que, a juízo do CONTRATANTE, possam justificar a
suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente serão
considerados quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão
considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em
ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época da ocorrência, ou apresentados
intempestivamente.
16.7 – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à REDE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO. A Adjudicatária se submeterá a todas as medidas, processos e
procedimentos da Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes,
executados pela REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO e/ou por seus prepostos, não
eximem a Adjudicatária de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das
normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e
contratuais.
17. REAJUSTE
17.1 - A Contratada não terá direito a reajustar o serviço que, comprovadamente,
sofrer atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela própria Contratada,
e também da que for executada fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a
respectiva prorrogação.
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18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 - Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, cabível nos termos do Código
Civil, a REDEH poderá impor à licitante, adjudicatária ou contratada, pelo
descumprimento total ou parcial das obrigações a que esteja sujeito, as sanções
previstas no art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93.
18.2 - O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará a Adjudicatária à multa
de mora, fixada neste Edital e no Contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a Adjudicatária pela diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
cobrada judicialmente.
18.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a REDE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO poderá aplicar as seguintes sanções, garantida prévia defesa:
18.3.1 - Advertência;
18.3.2 - Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do
contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis;
18.3.3 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o
prazo fixado no subitem anterior;
18.3.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a REDEH por prazo não superior a 02 (dois) anos;
18.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a REDEH.
18.4 - As sanções previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do
Contrato, garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
18.5 - As sanções estabelecidas nos subitens 18.3.4,18.3.5, e 18.4 são da competência
da Coordenação da REDEH.
19. RECURSOS
19.1 - Dos atos da REDEH decorrentes desta Tomada de Preço e da legislação aplicável
cabem:
I- Recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação das licitantes.
b) Julgamento das propostas.
c) Anulação ou revogação da licitação.
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.
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e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8666/93.
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
II. Representação, no prazo de 2 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada
com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
19.2 - A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os
relativos a advertência e multa de mora, e no inciso II, será feita mediante publicação
no site da REDEH, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se
presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
19.3 - O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I terá efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente, e presentes as razões de
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais
recursos.
19.4 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis.
19.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
19.6 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia
ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
19.6 - Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de
Contrato (Anexo II).
20. FORO
20.1 - Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer questões,
dúvidas ou demandas referentes à execução do objeto desta licitação e adjudicação
dela decorrente.
21. – DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 - Integram o presente Edital todas as instruções, observações e restrições
contidas nos seus anexos:
- Anexo I – Termo de Referência;
- Anexo II – Planilha de Custos Detalhada
- Anexo III – Proposta de Preços;
- Anexo IV – Minuta do Contrato
- Anexo V – Declaração que não emprega menor de dezoito anos;
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- Anexo VI - Declaração de Fato Superveniente.
- Anexo VII – Declaração Formal.
- Anexo VIII – Declaração de não discriminação
- Anexo IX – Declaração de Visita Técnica/Vistoria do Local
- Anexo X - Instruções para Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços da
Redeh e Formulário.
- Anexo XI- Carta de Credenciamento do representante legal;

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2016.

Maria Aparecida Schumaher
Coordenadora Executiva
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Contrato de Gestão nº 017/2014 - SECT
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016 - NAVES II
TIPO: MENOR PREÇO

A Rede de Desenvolvimento Humano - REDEH, entidade privada sem fins lucrativos,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº
39.064.233/0001-93, com sede na Rua Álvaro Alvim, 21, 16° andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ, torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade de TOMADA DE
PREÇO n° 03/2016 – NAVES II , do tipo menor preço, sob regime de execução por
preço global, para prestação de serviços de "Reparos e Manutenção das Naves/Praça
do Conhecimento de Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila
Aliança, no município do Rio de Janeiro, devidamente descritos, caracterizados e
especificados no Termo de Referência e anexos II e III, partes integrantes desta
Tomada de Preço. A realização da Sessão Pública será no dia 24 de agosto de 2016, às
10 horas, na sede da REDEH.
1. OBJETO
O objeto da presente Tomada de Preço é a contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços de "Reparos e Manutenção das Naves/Praça do Conhecimento
de Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança, no município do
Rio de Janeiro, no âmbito do Contrato de Gestão 017/2014 – SECT.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação visa cumprir o objeto do contrato de gestão nº 017/2016,
celebrado entre a SECT e a Rede de Desenvolvimento Humano – REDEH, com vistas ao
Reparo e Manutenção das Naves/Praça do Conhecimento de Irajá, Madureira, Padre
Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança.
Quando a REDEH assumiu a gestão das supracitadas Naves, o estado de conservação
das mesmas estava extremamente deteriorado, o que ensejou diversos comunicados à
SECT para encontrarmos juntos uma solução, tendo em vista que o valor do projeto
não contemplava as reformas estruturantes necessárias, assim como não houve
menção desta demanda no Edital. Assim, a REDEH ficou limitada a realizar uma
“manutenção emergencial difusa”, ou seja, resolver as “não conformidades” (defeitos)
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que surgem permanentemente em todas as Naves com muita frequência, dentro dos
valores estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado. Neste momento, com a intenção
de migrar para uma “manutenção emergencial localizada”, foi feito um levantamento
dos serviços a serem realizados nas Naves de forma mais articulada e corretiva.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Relação dos serviços a serem contratados na presente Licitação cujas especificações
seguem na planilha no anexo II deste Termo de Referência:
NAVE DE IRAJÁ:

1. Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
2. Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
3. Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
4. Área Externa - Reparo da Cobertura de Policarbonato - 4 mm
5. Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica Lavável Preta
6. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
8. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
9. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
10. Área Externa - Impermeabilização - Laje sobre a Administração e Banheiros
11. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
12. Área Externa - Entrada - Reparo da Porta Principal
13. Área Externa – Instalação de Escada de Marinheiro
14. Área Externa - Brize - Substituição de Chapa Metálica Galvanizada - 1x4 m
15. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta
Esmalte Sintético Azul
16. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
17. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
18. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
19. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
20. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
21. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
22. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
23. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
24. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
25. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
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26. Área Interna - Brize - Substituição de Placa Metálica Galvanizada
27. Área Interna - Substituição de Tomada 4x2 – 10A
28. Área Interna - Substituição de Tomada 4x4 – 10A
29. Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm
30. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de
vidro
31. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
32. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
33. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
34. Olho - Rampa de Acesso – Instalação de Espelho da Câmera
35. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

NAVE DE MADUREIRA:

1. Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
2. Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
3. Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
4. Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização
5. Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
6. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
8. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
9. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
10. Área Externa – Paredes - Substituição de Placa Cimentícia
11. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
12. Área Externa - Entrada - Porta - Instalação de Insulfime
13. Área Externa - Instalação de Escada de Marinheiro
14. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta
Esmalte Sintético Azul
15. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
16. Área Interna - Teto - Substituição de Placa de Fibra Mineral
17. Área Interna - Brize - Pintura - Tinta Esmalte Sintético
18. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
19. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
20. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
21. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
22. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
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23. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
24. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
25. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
26. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
27. Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm
28. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de
vidro
29. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
30. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
31. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
32. Olho - Substituição de Placa de Policarbonato
33. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

NAVE DE PADRE MIGUEL:

1. Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
2. Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização
3. Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
4. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
5. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
6. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
8. Área Externa - Entrada - Reparo da Porta Principal
9. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
10. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
11. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
12. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
13. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
14. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
15. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
16. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
17. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas
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NAVE DA PENHA:

1. Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
2. Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
3. Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
4. Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica Lavável Preta
5. Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização
6. Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
8. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
9. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
10. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
11. Área Externa – Paredes - Substituição de Placa Cimentícia
12. Área Externa - Impermeabilização - Laje sobre a Administração e Banheiros
13. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
14. Área Externa - Entrada - Reparo da Porta Principal - Substituição de Puxador
15. Área Externa - Escada de Marinheiro
16. Área Externa - Brize - Substituição de Chapa Metálica Galvanizada - 1x4 m
17. Área Externa - Portão - Fundos - Substituição de Ferrolho
18. Área Externa - Portão -Fundos - Pintura
19. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta
Esmalte Sintético Azul
20. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
21. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
22. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
23. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
24. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
25. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
26. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
27. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
28. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
29. Área Interna - Banheiro - Deficiente - Substituição de Espelho - 40x60 cm
30. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
31. Área Interna - Brize - Substituição de Placa Metálica Galvanizada
32. Área Interna - Substituição de Tomada 4x4 – 10A
33. Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm
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34. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de
vidro
35. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
36. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
37. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
38. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

NAVE DE SANTA CRUZ:

1. Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
2. Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
3. Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
4. Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica Lavável Preta
5. Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização
6. Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
8. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
9. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
10. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
11. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
12. Área Externa - Instalação de Escada de Marinheiro
13. Área Externa - Brize - Substituição de Chapa Metálica Galvanizada - 1x4 m
14. Área Externa - Portão - Gonzo - Soldagem
15. Área Externa - Calha de Dreno - Impermeabilização
16. Área Externa - Grade
17. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta
Esmalte Sintético Azul
18. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
19. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
20. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
21. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
22. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
23. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
24. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
25. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
26. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
27. Área Interna - Banheiro - Reparo do Mictório
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28. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
29. Área Interna - Brize - Substituição de Placa Metálica Galvanizada
30. Área Interna - Substituição de Tomada 4x2 – 10A
31. Área Interna - Substituição de Tomada 4x4 – 10A
32. Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm
33. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de
vidro
34. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
35. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
36. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
37. Olho - Entrada - Fixação da Placa de Policarbonato
38. Olho - Fixação de Piso - Soldagem
39. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

NAVE DE VILA ALIANÇA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica Lavável Preta
Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização
Área Externa - Cisterna – Remoção da Rede Elétrica
Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
Área Externa - Cisterna – Construir Casa de Bombas Completa (Civil, Hidraulica
e Elétrica) - 2x1x2 mts
8. Área Externa - Cisterna - Chumbar a tampa e colocar cadeado
9. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
10. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
11. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
12. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
13. Área Externa – Paredes - Substituição de Placa Cimentícia
14. Área Externa - Teto - Placa Cimenticia - Fechar os buracos deixados pelo
remanejamento das luminárias
15. Área Externa - Paredes - Placa Cimenticia - Fechar os buracos causados por
vandalismo
16. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
17. Área Externa - Instalação de Escada de Marinheiro
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18. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta
Esmalte Sintético Azul
19. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
20. Área Interna - Teto - Substituição de Placa de Fibra Mineral
21. Área Interna - Hall dos banheiros – Substituição de Placa de Fibra Mineral
22. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
23. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
24. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
25. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
26. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
27. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
28. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
29. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
30. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
31. Olho - Rampa de Acesso – Substituição de caixa 4x2 por caixa 4x4
32. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de
vidro
33. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
34. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
35. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
36. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar da licitação as empresas cadastradas na REDEH até o dia 23 de
agosto de 2016 às 16:00, e que, na fase de habilitação, comprovem possuir os
requisitos de qualificação previstos neste Edital. As condições específicas para
participação na licitação são:
- Empresas/entidades cujo(s) sócio(s) ou administradores ou procuradores que
participarem de uma visita técnica às Naves. Essa visita ajudará esclarecer dúvidas a
respeito das tarefas a serem cumpridas e na elaboração da proposta. A visita terá que
ser agendada com antecedência até 16:00 horas do dia 19 de agosto, através do email:
patricia@redeh.org.br ou pelo telefone (21) 2262-1704, indicando no assunto Visita
Técnica Edital nº 03/2016 – NAVES II.
4.2. Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas / entidades que
comprovem REGULARIDADE JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA,
CAPACIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA E FINANCEIRA através de:
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- Credencial: a credencial deverá ser apresentada com papel timbrado do licitante,
com identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e do CPF),
além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento
licitatório, devidamente acompanhada de cópia autenticada dos documentos de
identificação pessoal do mandatário. Quando o licitante se fizer representar por sócio
que detiver a representação, deverá este apresentar cópia autenticada do Contrato
Social, acompanhada de cópia dos documentos de identificação pessoal do sócio,
conforme ANEXO XI.
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, tudo devidamente registrado;
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado.
- Declaração que não emprega menor de dezoito anos, conforme ANEXO V
- Declaração de Fato Superveniente, conforme Anexo VI
- Declaração Formal, conforme Anexo VII
- Declaração de não discriminação - Anexo VIII
- Cópia do Cadastramento de Fornecedores da REDEH – Anexo IX

5. CAPACIDADE TÉCNICA
A capacidade técnica da licitante será comprovada através da seguinte documentação:
- Comprovantes de Capacidade Técnica da empresa, no mínimo 2 (dois), fornecidos
por clientes anteriores para os quais foram prestados serviços com as especificações
técnicas semelhantes aos serviços deste Edital;
- Declaração de que o licitante vistoriou e cientificou-se das condições locais e das
informações operacionais necessárias ao cumprimento das obrigações que vier a
assumir perante a REDEH e a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia, conforme
ANEXO IX.
6. PROPOSTA DE PREÇOS
- A Proposta de Preço terá que ser entregue com seus serviços e respectivos valores
discriminados, conforme ANEXOS II e III, assim como o cronograma para a execução
dos serviços, em papel timbrado da empresa e todas as suas páginas deverão estar
numeradas.
- No caso de ser assinada por mandatário, será necessária inserir procuração
outorgada com firma reconhecida e com especificação dessa finalidade.
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- Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pelos signatários da mesma, e
as suas folhas, devidamente, numeradas.
- O prazo de validade comercial da proposta de preço é de no mínimo 30 (trinta) dias a
contar da data da apresentação da proposta.
- Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam as exigências deste
Edital e/ou que incluam valores abaixo de valores realistas ou de mercado ou acima do
montante global de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais).
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTOE ADJUDICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. O julgamento é na base do menor preço global, desqualificando as empresas que
não apresentarem todas as certidões exigidas, de acordo com os requisitos dos
parágrafos 4 e 5.
A não apresentação de uma das certidões exigidas ensejará a desqualificação da
licitante.
7.2. Serão desclassificadas as propostas:
a) Que não atenderam às exigências estabelecidas por este Edital;
b) Que forem manifestantes inexequíveis;
c) Incompatíveis com os preços correntes no mercado, ou com preço global superior
ao limite estabelecido pelo Edital.

8. CONTRATAÇÃO
8.1. No caso da empresa a ser contratada, dentro de um prazo máximo de 02 dias a
decorrer da declaração oficial da empresa/entidade vencedora, será necessário
apresentar também:
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, devidamente atualizada;
- Certidão Negativa Estadual;
- Certidão Negativa Municipal;
- Alvará de Funcionamento;
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura da
licitação.
8.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
- Sócio que tenha poderes de administração, apresentando contrato social e suas
alterações, além de comunicação expressa onde mencione qual o sócio que assinar o
contrato;
- Procurador com poderes específicos.
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8.3. Se a empresa vencedora não conseguir apresentar toda a documentação
necessária para finalizar a contratação, será declarada vencedora a segunda
classificada que terá que entregar a documentação necessária, respeitando os prazos
especificados neste Edital.
9. ENTREGA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
9.1. A realização da abertura dos envelopes será realizada na Rede de
Desenvolvimento Humano - REDEH, no dia 24 de agosto de 2016, às 10 horas, na Rua
Álvaro Alvim, 21, 16° andar, Centro, Rio de Janeiro.
9.2. A proposta deverá ser entregue por sócio que tenha poderes de administração ou
procurador com poderes específicos.
9.3. Os envelopes deverão conter:
Envelope A
- Documentação conforme os parágrafos 4 e 5
Envelope B
- Proposta de Preço, conforme ANEXOS II e III, e Cronograma de Execução.
10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A contratada iniciará a prestação destes serviços imediatamente após a assinatura do
instrumento contratual, pelo prazo de até 3 meses, a contar a partir da assinatura do
contrato.
Rio de Janeiro,10 de agosto de 2016 .
Maria Aparecida Schumaher
Coordenadora da REDEH

Rua Álvaro Alvim, 21 / 16º - CEP: 20031-010 – Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (5521) 2262-1704 Fax: (5521) 2262-6454
E-mail: redeh@redeh.org.br / http://www.redeh.org.br
Inscrita no CNPJ sob o nº 39.064.233/0001-93
Utilidade Pública Federal nº 14.931/96-12
Utilidade Pública Estadual nº E-06/11.894/98
Utilidade Pública Municipal nº 00753114
Membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nº 02/095/255
Conselho Nacional de Assistência Social nº 28990.01631/94-38
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71010.002362/2007-49

11

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS DETALHADA

Item

Local

Descrição - SCO

Unid.

IRAJÁ

Qtde.

1

Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

M²

260,00

2

Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

356,00

3

Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm

Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao. (desonerado)

M²

39,00

4

Área Externa - Reparo da Cobertura de Policarbonato - 4 mm

5

Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica
Lavável Preta

6

7

8

9

Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas

M²

39,00

Unid.

4,20

h

8,00

M²

1,80

Lampada de multivapor metalica (MVM), base E-40, bulbo tubular, de 250W, 4000/4600oK, pulso de 0,58/0,75Kv. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

3,00

Substitucao de lampada e lavagem do refrator.(desonerado)

Unid.

3,00

Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 250W, com ignitor com pico tensao 2,8 a 4Kv, fator de potencia de 0,92, tensao de alimentacao 220V, corrente na lampada 3A, tensao
na lampada 100V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para 5Kv, conexoes atraves de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10% (DES.A3-1971PD). Fornecimento.(desonerado)

Unid.

4,00

Colocacao de reator, padrao RIOLUZ, para lampada de descarga em poste (aco ou concreto), incluindo interligacao na rede e na luminaria e ferragens de fixacao; exclusive fornecimento
do reator.(desonerado)

Unid.

4,00

Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Lampada multivapor metalico (MVM) de 70W, com duplo contato, bulbo externo de quartzo e um tubo de descarga de quartzo, temperatura de cor na ordem de 3000oK. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

Unid.

3,00

Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em
policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber.
Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao e do rele fotoeletrico e
base.

Unid.

2,00

Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalacao.
Placa de policarbonato em cristal compacto, em placas de (2,44x1,22x0,004)m. Fornecimento sem instalacao.
Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)
Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

10

Área Externa - Impermeabilização - Laje sobre a Administração e
Banheiros

Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos
cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar. (desonerado)

M²

36,00

11

Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso

Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalacao.

M

2,00

12

Área Externa - Entrada - Reparo da Porta Principal

Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm; so fornecimento, exclusive mola hidraulica de piso.

13

Área Externa - Escada de Marinheiro

Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalacao.

M

2,50

14

Área Externa - Brize - Substituição de Chapa Metálica Galvanizada - 1x4
m

Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8"). Fornecimento e instalacao

m²

4,00

14

Área Externa - Andaime

Unid.

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550
e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

M².Mês

525,00

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para
calculo deste transporte).(desonerado)

M².Km

31.500,00

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).

M²

68,00

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.

M²

525,00

16

Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão Tinta Esmalte Sintético Azul

Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
acabamento.

M²

32,00

17

Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

356,00

18

Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m

Laje pre-moldada, ßeta 11, para sobrecarga de 1KN/m2 e vao ate 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto
fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.

M²

0,64

19

Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

36,00

Porta compensada, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragems, aduela e alizares.(desonerado)

Unid.

1,00

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia
1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de
ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

Unid.

1,00

20

Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta

Mat

Preços Unit. (R$)
MO

Total Unit

Preço Total
(R$)

Totalizado
(R$)

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a oleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, demao de tinta isolante, de meia massa e 2 demaos de
acabamento.(desonerado)
21

Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários

22

Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola

23

24

25

26

Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica

Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial

Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser

Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno

M²

2,65

Assento de plastico, Goyana popular ou similar. Fornecimento e colocacao.

Unid.

5,00

Fornecimento de mola aerea, exclusive instalacao.(desonerado)

Unid.

2,00

h

2,00

Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.

Unid.

1,00

Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).

Unid.

1,00

Papeleira Industrial Higienica - Rolo de 300 m

Unid.

5,00

h

2,00

Marceneiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Pedreiro (inclusive encargos sociais).

Unid.

4,00

Pedreiro (inclusive encargos sociais).

h

2,00

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2" (60mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M

6,50

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1 1/4" a 2".(desonerado)

M

6,00

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.(desonerado)

M²

1,20

Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios. (desonerado)

M²

1,20

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

1,20

M²

3,20

Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.

27

Área Interna - Brize - Substituição de Placa Metálica Galvanizada

Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8"). Fornecimento e instalacao

28

Área Interna - Substituição de Tomada 4x2 – 10A

Tomada 2P+T - 10A/250V padrao brasileiro, sistema "X" fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao.

Unid.

6,00

29

Área Interna - Substituição de Tomada 4x4 – 10A

Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial
Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao.

Unid.

2,00

30

Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm

Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M²

0,24

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

23,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

1,00

31

Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do
painel de vidro

32

Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
Azul
acabamento.

M

140,00

33

Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

M²

257,60

34

Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

297,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

8,00

M²

0,30

Unid.

4,00

Unid.Mes

1,00

h

8,00

35

Olho - Rampa de Acesso – Instalação de Espelho da Câmera

Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

36

Olho - Elétrica - Substitução de Lâmpadas

Lampada fluorescente tubular de 16W, fluxo luminoso minimo 1200 lumens, cor 840, indice de reproducao de cores 85, base G13, vida util minima 7500h, OSRAM Energy Saver L16/21840 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

37

Depósito

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto
com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas,
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)

38

Administrador

Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).
TOTALIZADO I
BDI
TOTAL GERAL

Item

Local

Descrição - SCO

Unid.

MADUREIRA

Qtde.

1

Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

M²

260,00

2

Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

356,00

3

Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm

Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao. (desonerado)

M²

39,00

Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalacao.

M²

39,00

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

192,00

Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos
cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar. (desonerado)

M²

192,00

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

73,00

Lampada de multivapor metalica (MVM), base E-40, bulbo tubular, de 250W, 4000/4600oK, pulso de 0,58/0,75Kv. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

3,00

Substitucao de lampada e lavagem do refrator.(desonerado)

Unid.

3,00

Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 250W, com ignitor com pico tensao 2,8 a 4Kv, fator de potencia de 0,92, tensao de alimentacao 220V, corrente na lampada 3A, tensao
na lampada 100V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para 5Kv, conexoes atraves de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10% (DES.A3-1971PD). Fornecimento.(desonerado)

Unid.

4,00

Colocacao de reator, padrao RIOLUZ, para lampada de descarga em poste (aco ou concreto), incluindo interligacao na rede e na luminaria e ferragens de fixacao; exclusive fornecimento
do reator.(desonerado)

Unid.

4,00

Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Lampada multivapor metalico (MVM) de 70W, com duplo contato, bulbo externo de quartzo e um tubo de descarga de quartzo, temperatura de cor na ordem de 3000oK. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

Unid.

3,00

Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em
policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber.
Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao e do rele fotoeletrico e
base.

Unid.

2,00

4

Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização

5

Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização

6

7

8

9

Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas

10

Área Externa – Paredes - Substituição de Placa Cimentícia

Parede divisoria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H" montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M²

2,88

11

Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso

Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalacao.

M

2,00

12

Área Externa - Entrada - Porta - Instalação de Insulfime

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% de
absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia total refletida. Fornecimento e instalacao.

m²

3,78

13

Área Externa - Escada de Marinheiro

Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalacao.

M

2,50

14

Área Externa - Andaime

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550
e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

M².Mês

525,00

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para
calculo deste transporte).(desonerado)

M².Km

31.500,00

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).

M²

68,00

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.

M²

525,00

15

Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão Tinta Esmalte Sintético Azul

Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
acabamento.

M²

32,00

16

Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

356,00

17

Área Interna - Teto - Substituição de Placa de Fibra Mineral

Forro acustico Armstrong ou similar, tipo Fine Fissured RH 90 Tegular, de (625x625) mm, perfil Javelin, para areas superiores a 100m2, exclusives despesas com andaimes, fretes e
estruturas auxiliares. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M²

37,49

18

Área Interna - Brize - Pintura - Tinta Esmalte Sintético

Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
acabamento.

m²

28,00

19

Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m

Laje pre-moldada, ßeta 11, para sobrecarga de 1KN/m2 e vao ate 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto
fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.

M²

0,64

20

Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

36,00

Unid.

1,00

Porta compensada, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragems, aduela e alizares.(desonerado)

Mat

Preços Unit. (R$)
MO

Total Unit

Preço Total
(R$)

Totalizado
(R$)

21

Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia
1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de
ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

Unid.

1,00

M²

2,65

Assento de plastico, Goyana popular ou similar. Fornecimento e colocacao.

Unid.

5,00

Fornecimento de mola aerea, exclusive instalacao.(desonerado)

Unid.

2,00

h

2,00

Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.

Unid.

1,00

Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).

Unid.

1,00

Papeleira Industrial Higienica - Rolo de 300 m

Unid.

5,00

h

2,00

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a oleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, demao de tinta isolante, de meia massa e 2 demaos de
acabamento.(desonerado)
22

Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários

23

Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola

24

25

26

27

28

29

Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica

Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial

Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser

Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno

Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm
Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do
painel de vidro

Marceneiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Pedreiro (inclusive encargos sociais).

Unid.

4,00

Pedreiro (inclusive encargos sociais).

h

2,00

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2" (60mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M

6,50

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1 1/4" a 2".(desonerado)

M

6,00

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.(desonerado)

M²

1,20

Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios. (desonerado)

M²

1,20

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

1,20

Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M²

0,24

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

23,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

1,00

Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.

30

Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
Azul
acabamento.

M

140,00

31

Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

M²

257,60

32

Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

297,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)
33

Olho - Substituição de Placa de Policarbonato

Placa de policarbonato em cristal compacto, em placas de (2,44x1,22x0,004)m. Fornecimento sem instalacao.
Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

34

Olho - Elétrica - Substitução de Lâmpadas

Lampada fluorescente tubular de 16W, fluxo luminoso minimo 1200 lumens, cor 840, indice de reproducao de cores 85, base G13, vida util minima 7500h, OSRAM Energy Saver L16/21840 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

35

Depósito

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto
com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas,
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)

36

Administrador

Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).
TOTALIZADO I
BDI
TOTAL GERAL

h

8,00

Unid.

1,00

h

8,00

Unid.

4,00

Unid.Mes

1,00

h

9,00

Item

Local

1

Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro

2

Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização

3

Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização

4

5

Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V

6

Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V

7

Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas

Descrição - SCO

504,00

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

192,00

Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos
cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar. (desonerado)

M²

192,00

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

73,00

Lampada de multivapor metalica (MVM), base E-40, bulbo tubular, de 250W, 4000/4600oK, pulso de 0,58/0,75Kv. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

6,00

Substitucao de lampada e lavagem do refrator.(desonerado)

Unid.

6,00

Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 250W, com ignitor com pico tensao 2,8 a 4Kv, fator de potencia de 0,92, tensao de alimentacao 220V, corrente na lampada 3A, tensao
na lampada 100V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para 5Kv, conexoes atraves de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10% (DES.A3-1971PD). Fornecimento.(desonerado)

Unid.

8,00

Colocacao de reator, padrao RIOLUZ, para lampada de descarga em poste (aco ou concreto), incluindo interligacao na rede e na luminaria e ferragens de fixacao; exclusive fornecimento
do reator.(desonerado)

Unid.

8,00

Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

4,00

Lampada multivapor metalico (MVM) de 70W, com duplo contato, bulbo externo de quartzo e um tubo de descarga de quartzo, temperatura de cor na ordem de 3000oK. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

Unid.

7,00

Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em
policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber.
Fornecimento.(desonerado)

Unid.

5,00

Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao e do rele fotoeletrico e
base.

Unid.

5,00

Unid.

1,00

M²

36,00

Porta compensada, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragems, aduela e alizares.(desonerado)

Unid.

2,00

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia
1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de
ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

Unid.

2,00

M²

5,30

Assento de plastico, Goyana popular ou similar. Fornecimento e colocacao.

Unid.

5,00

Fornecimento de mola aerea, exclusive instalacao.(desonerado)

Unid.

2,00

h

2,00

Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.

Unid.

1,00

Papeleira Industrial Higienica - Rolo de 300 m

Unid.

Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm; so fornecimento, exclusive mola hidraulica de piso.

9

Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a oleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, demao de tinta isolante, de meia massa e 2 demaos de
acabamento.(desonerado)
11

Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários

12

Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola

13
14
15

16

Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser

Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno

Qtde.

M²

Área Externa - Entrada - Reparo da Porta Principal

Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta

PADRE MIGUEL

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

8

10

Unid.

Marceneiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)
Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).
Pedreiro (inclusive encargos sociais).

Unid.

1,00
5,00

h

2,00

h

2,00

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2" (60mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M

6,50

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1 1/4" a 2".(desonerado)

M

6,00

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.(desonerado)

M²

1,20

Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios. (desonerado)

M²

1,20

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

1,20

Unid.

4,00

Unid.Mes

1,00

h

6,00

Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.
Pedreiro (inclusive encargos sociais).

17

Olho - Elétrica - Substitução de Lâmpadas

Lampada fluorescente tubular de 16W, fluxo luminoso minimo 1200 lumens, cor 840, indice de reproducao de cores 85, base G13, vida util minima 7500h, OSRAM Energy Saver L16/21840 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

18

Depósito

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto
com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas,
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)

19

Administrador

Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).
TOTALIZADO I
BDI
TOTAL GERAL

Unid.

4,00

Mat

Preços Unit. (R$)
MO

Total Unit

Preço Total
(R$)

Totalizado
(R$)

Item

Local

Descrição - SCO

Unid.

PENHA

Qtde.

1

Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

M²

260,00

2

Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

356,00

3

Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm

Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao. (desonerado)

M²

39,00

Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalacao.

M²

39,00

4

Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica
Lavável Preta

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

1,80

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

192,00

Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos
cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar. (desonerado)

M²

192,00

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

73,00

Lampada de multivapor metalica (MVM), base E-40, bulbo tubular, de 250W, 4000/4600oK, pulso de 0,58/0,75Kv. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

3,00

Substitucao de lampada e lavagem do refrator.(desonerado)

Unid.

3,00

Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 250W, com ignitor com pico tensao 2,8 a 4Kv, fator de potencia de 0,92, tensao de alimentacao 220V, corrente na lampada 3A, tensao
na lampada 100V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para 5Kv, conexoes atraves de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10% (DES.A3-1971PD). Fornecimento.(desonerado)

Unid.

4,00

Colocacao de reator, padrao RIOLUZ, para lampada de descarga em poste (aco ou concreto), incluindo interligacao na rede e na luminaria e ferragens de fixacao; exclusive fornecimento
do reator.(desonerado)

Unid.

4,00

Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Lampada multivapor metalico (MVM) de 70W, com duplo contato, bulbo externo de quartzo e um tubo de descarga de quartzo, temperatura de cor na ordem de 3000oK. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

Unid.

3,00

Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em
policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber.
Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao e do rele fotoeletrico e
base.

Unid.

2,00

5

Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização

6

Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização

7

8

9

10

Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas

11

Área Externa – Paredes - Substituição de Placa Cimentícia

Parede divisoria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H" montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M²

2,88

12

Área Externa - Impermeabilização - Laje sobre a Administração e
Banheiros

Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos
cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar. (desonerado)

M²

36,00

13

Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso

Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalacao.

M

2,00

14

Área Externa - Entrada - Reparo da Porta Principal - Substituição de
Puxador

Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm; so fornecimento, exclusive mola hidraulica de piso.

Unid.

1,00

15

Área Externa - Escada de Marinheiro

Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalacao.

M

2,50

16

Área Externa - Brize - Substituição de Chapa Metálica Galvanizada - 1x4
m

Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8"). Fornecimento e instalacao

m²

4,00

Unid.

1,00

h

2,00

M²

16,00

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550
e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

M².Mês

525,00

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para
calculo deste transporte).(desonerado)

M².Km

31.500,00

17

18

19

Área Externa - Portão - Fundos - Substituição de Ferrolho

Área Externa - Portão -Fundos - Pintura

Área Externa - Andaime

Fechadura de sobrepor de ferro cromado, com cilindro, para portao, referencia 032, Haga ou similar. Fornecimento.
Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)
Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
acabamento.

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).

M²

68,00

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.

M²

525,00

20

Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão Tinta Esmalte Sintético Azul

Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
acabamento.

M²

32,00

21

Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

356,00

Mat

Preços Unit. (R$)
MO

Total Unit

Preço Total
(R$)

Totalizado
(R$)

22

Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m

Laje pre-moldada, ßeta 11, para sobrecarga de 1KN/m2 e vao ate 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto
fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.

M²

0,64

23

Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

36,00

Porta compensada, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragems, aduela e alizares.(desonerado)

Unid.

1,00

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia
1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de
ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

Unid.

1,00

M²

2,65

Assento de plastico, Goyana popular ou similar. Fornecimento e colocacao.

Unid.

5,00

Fornecimento de mola aerea, exclusive instalacao.(desonerado)

Unid.

2,00

h

2,00

Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.

Unid.

1,00

Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).

Unid.

1,00

Papeleira Industrial Higienica - Rolo de 300 m

Unid.

5,00

h

2,00

Unid.

4,00

h

2,00

Unid.

0,24

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2" (60mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M

6,50

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1 1/4" a 2".(desonerado)

M

6,00

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.(desonerado)

M²

1,20

Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios. (desonerado)

M²

1,20

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

1,20

M²

3,20

Unid.

1,00

24

Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a oleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, demao de tinta isolante, de meia massa e 2 demaos de
acabamento.(desonerado)
25

Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários

26

Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola

27

28

Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica

Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial

Marceneiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Pedreiro (inclusive encargos sociais).
Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.

29

Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser

30

Área Interna - Banheiro - Deficiente - Substituição de Espelho - 40x60 cm Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

31

Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno

Pedreiro (inclusive encargos sociais).

32

Área Interna - Brize - Substituição de Placa Metálica Galvanizada

Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8"). Fornecimento e instalacao

33

Área Interna - Substituição de Tomada 4x4 – 10A

Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial
Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao.

34

Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm

Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M²

0,24

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

23,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

1,00

35

Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do
painel de vidro

36

Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
Azul
acabamento.

M

140,00

37

Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

M²

257,60

38

Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

297,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

8,00

Unid.

4,00

Unid.Mes

1,00

h

8,00

39

Olho - Elétrica - Substitução de Lâmpadas

Lampada fluorescente tubular de 16W, fluxo luminoso minimo 1200 lumens, cor 840, indice de reproducao de cores 85, base G13, vida util minima 7500h, OSRAM Energy Saver L16/21840 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

40

Depósito

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto
com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas,
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)

41

Administrador

Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).
TOTALIZADO I
BDI
TOTAL GERAL

Item

Local

Descrição - SCO

Unid.

SANTA CRUZ

Qtde.

1

Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

M²

260,00

2

Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

356,00

3

Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm

Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao. (desonerado)

M²

39,00

Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalacao.

M²

39,00

4

Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica
Lavável Preta

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

1,80

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

192,00

Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos
cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar. (desonerado)

M²

192,00

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

73,00

Lampada de multivapor metalica (MVM), base E-40, bulbo tubular, de 250W, 4000/4600oK, pulso de 0,58/0,75Kv. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

3,00

Substitucao de lampada e lavagem do refrator.(desonerado)

Unid.

3,00

Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 250W, com ignitor com pico tensao 2,8 a 4Kv, fator de potencia de 0,92, tensao de alimentacao 220V, corrente na lampada 3A, tensao
na lampada 100V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para 5Kv, conexoes atraves de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10% (DES.A3-1971PD). Fornecimento.(desonerado)

Unid.

4,00

Colocacao de reator, padrao RIOLUZ, para lampada de descarga em poste (aco ou concreto), incluindo interligacao na rede e na luminaria e ferragens de fixacao; exclusive fornecimento
do reator.(desonerado)

Unid.

4,00

Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Lampada multivapor metalico (MVM) de 70W, com duplo contato, bulbo externo de quartzo e um tubo de descarga de quartzo, temperatura de cor na ordem de 3000oK. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

Unid.

3,00

Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em
policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber.
Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao e do rele fotoeletrico e
base.

Unid.

2,00

5

Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização

6

Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização

7

8

9

10

Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas

11

Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso

Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalacao.

M

2,00

12

Área Externa - Escada de Marinheiro

Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalacao.

M

2,50

13

Área Externa - Brize - Substituição de Chapa Metálica Galvanizada - 1x4
m

Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8"). Fornecimento e instalacao

m²

4,00

14

Área Externa - Portão - Gonzo - Soldagem

Solda de topo, em tubos de aco galvanizado no diametro de 2", utilizando conversor eletrico, inclusive corte e/ou chanfro das extremidades.

Unid.

1,00

15

Área Externa - Calha de Dreno - Impermeabilização

Impermeabilzacao e isolamento termico de terracos, lajes, calhas e telhados com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central
de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 4mm, tipo Multimanta ou similar.

m²

6,00

16

Área Externa - Grade

Gradil em modulos de (1454x1650)mm, com pintura eletrostatica em poliester nas cores grafite, vermelho, vinho, amarelo, laranja ou prata da Metalgrade ou similar, malha de
(60x132)mm, barra portante de (26x2)mm, fio 5, montantes de (2000x75x8)mm, ponta de lanca em perfil U de (34x30x3x1640)mm e parafusos. Fornecimento e instalacao, exclusive
transporte.(desonerado)

mod

1,00

17

Área Externa - Andaime

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550
e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

M².Mês

525,00

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para
calculo deste transporte).(desonerado)

M².Km

31.500,00

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).

M²

68,00

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.

M²

525,00

18

Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão Tinta Esmalte Sintético Azul

Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
acabamento.

M²

32,00

19

Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

356,00

20

Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m

Laje pre-moldada, ßeta 11, para sobrecarga de 1KN/m2 e vao ate 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto
fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.

M²

0,64

Mat

Preços Unit. (R$)
MO

Total Unit

Preço Total
(R$)

Totalizado
(R$)

21

22

Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto

Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

36,00

Porta compensada, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragems, aduela e alizares.(desonerado)

Unid.

1,00

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia
1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de
ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

Unid.

1,00

M²

2,65

Assento de plastico, Goyana popular ou similar. Fornecimento e colocacao.

Unid.

5,00

Fornecimento de mola aerea, exclusive instalacao.(desonerado)

Unid.

2,00

h

2,00

Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.

Unid.

1,00

Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).

Unid.

1,00

Papeleira Industrial Higienica - Rolo de 300 m

Unid.

5,00

h

2,00

Unid.

4,00

h

2,00

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a oleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, demao de tinta isolante, de meia massa e 2 demaos de
acabamento.(desonerado)
23

Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários

24

Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola

25

Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica

26

Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial

27

28

29

Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser

Área Interna - Banheiro - Reparo do Mictório

Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno

Marceneiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

Pedreiro (inclusive encargos sociais).
Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.
Pedreiro (inclusive encargos sociais).

Unid.

1,00

Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).

h

1,00

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2" (60mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M

6,50

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1 1/4" a 2".(desonerado)

M

6,00

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.(desonerado)

M²

1,20

Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios. (desonerado)

M²

1,20

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

1,20

M²

3,20
1,00

Mictorio, com sifao integrado, na cor branca. Fornecimento.

30

Área Interna - Brize - Substituição de Placa Metálica Galvanizada

Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8"). Fornecimento e instalacao

31

Área Interna - Substituição de Tomada 4x2 – 10A

Tomada 2P+T - 10A/250V padrao brasileiro, sistema "X" fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao.

Unid.

32

Área Interna - Substituição de Tomada 4x4 – 10A

Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial
Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao.

Unid.

33

Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm

Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M²

0,24

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

23,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

1,00

34

Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do
painel de vidro

35

Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
Azul
acabamento.

M

140,00

36

Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

M²

257,60

37

Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

297,00

h

8,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)
Conjunto completo de ferragens para paineis fixos de vidro temperado de 10mm. Fornecimento.(desonerado)

38

Olho - Entrada - Fixação da Placa de Policarbonato

39

Olho - Fixação de Piso - Soldagem

Solda de topo, descendente, em chapa de aco chanfrada de 3/8" de espessura, para servico de assentamento de tubulacao ou peca de aco utilizando conversor eletrico. (desonerado)

40

Olho - Elétrica - Substitução de Lâmpadas

Lampada fluorescente tubular de 16W, fluxo luminoso minimo 1200 lumens, cor 840, indice de reproducao de cores 85, base G13, vida util minima 7500h, OSRAM Energy Saver L16/21840 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

41

Depósito

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto
com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas,
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)

42

Administrador

Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

TOTALIZADO I
BDI
TOTAL GERAL

Unid.

8,00

h

8,00

M

7,20

Unid.

8,00

Unid.Mes

1,00

h

8,00

Item

Local

Descrição - SCO

356,00

Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao. (desonerado)

M²

39,00

Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalacao.

M²

39,00

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

1,80

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

192,00

Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos
cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar. (desonerado)

M²

192,00

h

16,00

Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas). (desonerado)

M²

73,00

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:6, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.
(desonerado)

M²

8,00

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.(desonerado)

M²

16,00

Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios. )desonerado)

M²

16,00

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto
liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

20,00

Portao de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, com altura entre 2m e 3m e area total de 6m2 a 9m2, exclusive fechadura.(desonerado)

M²

4,00

M²

4,00

2

Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm

3

Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica
Lavável Preta

4

Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização

5

Área Externa - Cisterna – Remoção da Rede Elétrica

Eletricista (inclusive encargos sociais).

6

Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização

Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
acabamento.

8

9

10

11

12

13

Área Externa - Cisterna - Chumbar a tampa e colocar cadeado

Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V

Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V

Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas

Área Externa – Paredes - Substituição de Placa Cimentícia

Qtde.

M²

Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Área Externa - Cisterna – Construir Casa de Bombas Completa (Civil,
Hidraulica e Elétrica) - 2x1x2 mts

VILA ALIANÇA

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

1

7

Unid.

Unid.

1,00

Eletroduto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 32mm (1 1/4"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e
tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

M

10,00

Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,
linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

M

2,00

Instalacao de ponto de forca ate 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 1/2", Apollo ou similar.(desonerado)

Unid.

2,00

Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 19m de fio 2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

Unid.

2,00

Contactor magnetico, com bobina de 220V/60Hz, modelo LC1 D-2510 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Unid.

1,00

Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor eletrico, potencia de 2CV; exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Unid.

2,00

Cadeado de 50mm. Fornecimento. (desonerado)

Unid.

1,00

Tampao de ferro fundido, tipo quadrado de (50x50)cm ate (1x1)m, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, exclusive o tampao. (desonerado)

Unid.

1,00

Lampada de multivapor metalica (MVM), base E-40, bulbo tubular, de 250W, 4000/4600oK, pulso de 0,58/0,75Kv. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

3,00

Substitucao de lampada e lavagem do refrator.(desonerado)

Unid.

3,00

Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 250W, com ignitor com pico tensao 2,8 a 4Kv, fator de potencia de 0,92, tensao de alimentacao 220V, corrente na lampada 3A, tensao
na lampada 100V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para 5Kv, conexoes atraves de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10% (DES.A3-1971PD). Fornecimento.(desonerado)

Unid.

4,00

Colocacao de reator, padrao RIOLUZ, para lampada de descarga em poste (aco ou concreto), incluindo interligacao na rede e na luminaria e ferragens de fixacao; exclusive fornecimento
do reator.(desonerado)

Unid.

4,00

Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Lampada multivapor metalico (MVM) de 70W, com duplo contato, bulbo externo de quartzo e um tubo de descarga de quartzo, temperatura de cor na ordem de 3000oK. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

Unid.

3,00

Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em
policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber.
Fornecimento.(desonerado)

Unid.

2,00

Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao e do rele fotoeletrico e
base.

Unid.

2,00

Cadeado de 50mm. Fornecimento. (desonerado)

Parede divisoria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H" montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M²

Mat

Preços Unit. (R$)
MO

Total Unit

Preço Total
(R$)

Totalizado
(R$)

14

Área Externa - Teto - Placa Cimenticia - Fechar os buracos deixados pelo
remanejamento das luminárias

Parede divisoria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H" montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M²

0,65

15

Área Externa - Paredes - Placa Cimenticia - Fechar os buracos causados
por vandalismo

Parede divisoria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H" montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M²

0,50

16

Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso

Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalacao.

M

2,00

17

Área Externa - Escada de Marinheiro

Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalacao.

M

2,50

18

Área Externa - Andaime

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550
e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

M².Mês

525,00

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para
calculo deste transporte).(desonerado)

M².Km

31.500,00

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).

M²

68,00

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.

M²

525,00

19

Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão Tinta Esmalte Sintético Azul

Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
acabamento.

M²

32,00

20

Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

356,00

21

Área Interna - Teto - Substituição de Placa de Fibra Mineral

Forro acustico Armstrong ou similar, tipo Fine Fissured RH 90 Tegular, de (625x625) mm, perfil Javelin, para areas superiores a 100m2, exclusives despesas com andaimes, fretes e
estruturas auxiliares. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M²

37,49

22

Área Interna - Hall dos banheiros – Substituição de Placa de Fibra Mineral Forro de placas Fibraroc ou similar, de fabricacao Eucatex ou similar, sobre perfis de ferro branco, suspensos por tirante. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M²

4,00

23

Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m

Laje pre-moldada, ßeta 11, para sobrecarga de 1KN/m2 e vao ate 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto
fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.

M²

0,64

24

Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

36,00

Porta compensada, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragems, aduela e alizares.(desonerado)

Unid.

1,00

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia
1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de
ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

Unid.

1,00

M²

2,65

Assento de plastico, Goyana popular ou similar. Fornecimento e colocacao.

Unid.

5,00

Fornecimento de mola aerea, exclusive instalacao.(desonerado)

Unid.

2,00

25

Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a oleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, demao de tinta isolante, de meia massa e 2 demaos de
acabamento.(desonerado)
26

Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários

27

Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola

28

Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica

29

Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial

30

31

32

33

Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser

Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno

Olho - Rampa de Acesso – Substituição de caixa 4x2 por caixa 4x4

Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do
painel de vidro

Marceneiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

2,00

Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.

Unid.

1,00

Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).

Unid.

1,00

Papeleira Industrial Higienica - Rolo de 300 m

Unid.

5,00

h

2,00

Pedreiro (inclusive encargos sociais).

Unid.

4,00

Pedreiro (inclusive encargos sociais).

h

2,00

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2" (60mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M

6,50

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1 1/4" a 2".(desonerado)

M

6,00

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco.(desonerado)

M²

1,20

Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios. (desonerado)

M²

1,20

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto,
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. (desonerado)

M²

1,20

Unid.

1,00

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

23,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

1,00

Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.

Tomada 2P+T - 10A/250V padrao brasileiro, sistema "X" fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao.

34

Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintetico, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicacao de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de
Azul
acabamento.

M

140,00

35

Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato

Limpeza de vidros, por área de superfície (1 lado)

M²

257,60

36

Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa variacao de temperatura de 0o a 100o C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersecao da
manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.

M

297,00

Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

8,00

Unid.

4,00

Unid.Mes

1,00

h

10,00

37

Olho - Elétrica - Substitução de Lâmpadas

Lampada fluorescente tubular de 16W, fluxo luminoso minimo 1200 lumens, cor 840, indice de reproducao de cores 85, base G13, vida util minima 7500h, OSRAM Energy Saver L16/21840 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

38

Depósito

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto
com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas,
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)

39

Administrador

Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).
TOTALIZADO I
BDI
TOTAL GERAL

Papel Timbrado da Empresa
ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇO
REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
TOMADA DE CNPJ:
PREÇO
03/2016 –
NAVES II
Razão Social:
E-mail:
Endereço:
Banco:

Agência:

ITEM

DESCRIÇÃO

1

2
3
4
5
6

Tel.:

Conta Corrente:
SUBTOTAL

NAVE DE IRAJÁ

NAVE DE MADUREIRA
NAVE DE PADRE MIGUEL
NAVE DA PENHA
NAVE DE SANTA CRUZ
NAVE DE VILA ALIANÇA
PREÇO GLOBAL TOTAL
DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE :

BDI

PREÇO TOTAL

CONTRATO Nº. /2016 – NAVES II

ANEXO IV
MODELO DE CONTRATO

A REDEH – Rede de Desenvolvimento Humano, inscrita no CNPJ 39.064.233/0001-93,
organização sem fins lucrativos, neste ato representada pela sua Coordenadora Executiva
Maria Aparecida Schumaher, portadora da identidade 5438098SSP/SP e CPF 953.505.94834, aqui denominada CONTRATANTE e ...................., inscrita no CNPJ sob o nº.......................,
estabelecida na ............................, neste ato representada por........................, portador da
identidade sob o n° .................... expedida pelo ...................e CPF sob o n°..........................,
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, mediante as
seguintes Cláusulas e condições, as quais prevalecerão entre as PARTES em tudo quanto se
conformarem e não conflitarem com as prescrições legais, regulamentares e administrativas
que regem a matéria.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
Prestação de serviços de "Reparos e Manutenção das Naves/Praça do Conhecimento de
Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança, no município do Rio de
Janeiro, conforme Termo de Referência, proposta de preço junto com a planilha de custos
detalhada e cronograma de execução.
1.2. O prazo de vigência é de 3 (três) meses, a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO
2.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto de que trata a Clausula Primeira, deste
Contrato, pelo preço constante de sua proposta, devendo suas especificações
corresponderem as especificações aplicáveis.
2.2. São obrigações da CONTRATADA executar os seguintes serviços:
NAVE DE IRAJÁ:
1.
2.
3.
4.
5.

Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
Área Externa - Reparo da Cobertura de Policarbonato - 4 mm
Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica Lavável Preta
Rua Álvaro Alvim, 21 / 16º - CEP: 20031-010 – Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (5521) 2262-1704 Fax: (5521) 2262-6454
E-mail: redeh@redeh.org.br / http://www.redeh.org.br
Inscrita no CNPJ sob o nº 39.064.233/0001-93
Utilidade Pública Federal nº 14.931/96-12
Utilidade Pública Estadual nº E-06/11.894/98
Utilidade Pública Municipal nº 00753114
Membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nº 02/095/255
Conselho Nacional de Assistência Social nº 28990.01631/94-38
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71010.002362/2007-49

6. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
8. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
9. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
10. Área Externa - Impermeabilização - Laje sobre a Administração e Banheiros
11. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
12. Área Externa - Entrada - Reparo da Porta Principal
13. Área Externa – Instalação de Escada de Marinheiro
14. Área Externa - Brize - Substituição de Chapa Metálica Galvanizada - 1x4 m
15. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta Esmalte
Sintético Azul
16. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
17. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
18. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
19. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
20. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
21. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
22. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
23. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
24. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
25. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
26. Área Interna - Brize - Substituição de Placa Metálica Galvanizada
27. Área Interna - Substituição de Tomada 4x2 – 10A
28. Área Interna - Substituição de Tomada 4x4 – 10A
29. Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm
30. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de vidro
31. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
32. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
33. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
34. Olho - Rampa de Acesso – Instalação de Espelho da Câmera
35. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

NAVE DE MADUREIRA
1.
2.
3.
4.

Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização

Rua Álvaro Alvim, 21 / 16º - CEP: 20031-010 – Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (5521) 2262-1704 Fax: (5521) 2262-6454
E-mail: redeh@redeh.org.br / http://www.redeh.org.br
Inscrita no CNPJ sob o nº 39.064.233/0001-93
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5. Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
6. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
8. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
9. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
10. Área Externa – Paredes - Substituição de Placa Cimentícia
11. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
12. Área Externa - Entrada - Porta - Instalação de Insulfime
13. Área Externa - Instalação de Escada de Marinheiro
14. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta Esmalte
Sintético Azul
15. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
16. Área Interna - Teto - Substituição de Placa de Fibra Mineral
17. Área Interna - Brize - Pintura - Tinta Esmalte Sintético
18. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
19. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
20. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
21. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
22. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
23. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
24. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
25. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
26. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
27. Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm
28. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de vidro
29. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
30. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
31. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
32. Olho - Substituição de Placa de Policarbonato
33. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

NAVE DE PADRE MIGUEL
1. Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
2. Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização
3. Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
4. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
5. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
6. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
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7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
8. Área Externa - Entrada - Reparo da Porta Principal
9. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
10. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
11. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
12. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
13. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
14. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
15. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
16. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
17. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

NAVE DA PENHA
1. Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
2. Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
3. Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
4. Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica Lavável Preta
5. Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização
6. Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
8. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
9. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
10. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
11. Área Externa – Paredes - Substituição de Placa Cimentícia
12. Área Externa - Impermeabilização - Laje sobre a Administração e Banheiros
13. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
14. Área Externa - Entrada - Reparo da Porta Principal - Substituição de Puxador
15. Área Externa - Escada de Marinheiro
16. Área Externa - Brize - Substituição de Chapa Metálica Galvanizada - 1x4 m
17. Área Externa - Portão - Fundos - Substituição de Ferrolho
18. Área Externa - Portão -Fundos - Pintura
19. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta Esmalte
Sintético Azul
20. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
21. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
22. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
23. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
24. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
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25. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
26. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
27. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
28. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
29. Área Interna - Banheiro - Deficiente - Substituição de Espelho - 40x60 cm
30. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
31. Área Interna - Brize - Substituição de Placa Metálica Galvanizada
32. Área Interna - Substituição de Tomada 4x4 – 10A
33. Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm
34. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de vidro
35. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
36. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
37. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
38. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

NAVE DE SANTA CRUZ
1. Área Externa e Interna - Fachada - Limpeza de Vidro
2. Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
3. Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
4. Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica Lavável Preta
5. Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização
6. Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
7. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
8. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
9. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
10. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
11. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
12. Área Externa - Instalação de Escada de Marinheiro
13. Área Externa - Brize - Substituição de Chapa Metálica Galvanizada - 1x4 m
14. Área Externa - Portão - Gonzo - Soldagem
15. Área Externa - Calha de Dreno - Impermeabilização
16. Área Externa - Grade
17. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta Esmalte
Sintético Azul
18. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
19. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
20. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
21. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
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22. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
23. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
24. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
25. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
26. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
27. Área Interna - Banheiro - Reparo do Mictório
28. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
29. Área Interna - Brize - Substituição de Placa Metálica Galvanizada
30. Área Interna - Substituição de Tomada 4x2 – 10A
31. Área Interna - Substituição de Tomada 4x4 – 10A
32. Área Interna - Substituição de Vidro - 60x40 cm
33. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de vidro
34. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
35. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
36. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
37. Olho - Entrada - Fixação da Placa de Policarbonato
38. Olho - Fixação de Piso - Soldagem
39. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas

NAVE DE VILA ALIANÇA
1. Área Externa - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
2. Área Externa - Instalação de Cobertura em Policarbonato - 4 mm
3. Área Externa - Entrada da Nave – Pintura do Portal - Tinta Acrílica Lavável Preta
4. Área Externa - Cisterna – Drenagem, Limpeza e Higienização
5. Área Externa - Cisterna – Remoção da Rede Elétrica
6. Área Externa - Caixa D'água – Drenagem, Limpeza e Higienização
7. Área Externa - Cisterna – Construir Casa de Bombas Completa (Civil, Hidraulica e
Elétrica) - 2x1x2 mts
8. Área Externa - Cisterna - Chumbar a tampa e colocar cadeado
9. Área Externa – Elétrica - Substituição de Lâmpadas Metálicas - 250W/220V
10. Área Externa – Elétrica - Substituição de Reatores - 250W/220V
11. Área Externa – Elétrica - Lâmpadas Eletrônicas - 85W/220V
12. Área Externa – Elétrica - Substituição de Fotocélulas
13. Área Externa – Paredes - Substituição de Placa Cimentícia
14. Área Externa - Teto - Placa Cimenticia - Fechar os buracos deixados pelo
remanejamento das luminárias
15. Área Externa - Paredes - Placa Cimenticia - Fechar os buracos causados por
vandalismo
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16. Área Externa - Entrada - Instalação de Corrimão Tubular de Piso
17. Área Externa - Instalação de Escada de Marinheiro
18. Área Interna - Rampa de Acesso Administração - Pintura - Corrimão - Tinta Esmalte
Sintético Azul
19. Área Interna - Pintura das Paredes - Tinta Acrílica Lavável
20. Área Interna - Teto - Substituição de Placa de Fibra Mineral
21. Área Interna - Hall dos banheiros – Substituição de Placa de Fibra Mineral
22. Área Interna - Alçapão de Acesso – Fechamento - 0,80x0,80 m
23. Área Interna - Banheiros – Pintura de Teto
24. Área Interna - Banheiros – Instalação de Porta
25. Área Interna - Banheiros – Substituição de Assentos Sanitários
26. Área Interna - Banheiros – Porta de Entrada - Instalação de Mola
27. Área Interna - Banheiro - Instalação de Torneira Higiênica
28. Área Interna - Banheiro - Instalação de Porta Papel Higiênico Industrial
29. Área Interna - Banheiro - Instalação de Saboneteira Dispenser
30. Área Interna - Administração - Ar Condicionado - Instalação de Dreno
31. Olho - Rampa de Acesso – Substituição de caixa 4x2 por caixa 4x4
32. Olho - Rampa de Acesso – Parede Lateral -Substituição de tarugo do painel de vidro
33. Olho - Rampa de Acesso – Pintura do Corrimão - Tinta Esmalte Sintético - Azul
34. Olho – Interno e Externo - Limpeza - Área de Policarbonato
35. Olho – Aplicação de Silicone - Junta da Placa de Policarbonato
36. Olho - Elétrica - Substituição de Lâmpadas
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O valor do contrato é de R$ ..............................
3.2. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas: 30% na assinatura do contrato; 30%
na conclusão dos serviços na 3 primeiras Naves; e 40% na conclusão dos serviços. Para o
pagamento da segunda e terceira parcela, deverá ser apresentado um relatório detalhado
de execução,o ateste de aprovação da REDEH e, então, apresentação de Nota Fiscal.
3.3. O prazo de pagamento será interrompido nos casos em que haja necessidade de
regularização do documento fiscal, o que será devidamente apontado pela CONTRATANTE.
3.4. Encerrada a interrupção de que trata o parágrafo anterior, fica assegurado à
CONTRATANTE o prazo estipulado no caput desta cláusula para efetivação do pagamento
contado a partir da cientificação da regularização, sem a cobrança de encargos por parte da
CONTRATADA.
3.5. Original da nota fiscal relativa à realização do objeto contratado, discriminando os
serviços realizados;
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3.6. A CONTRATADA quando da formalização de sua Proposta Comercial assumiu a
responsabilidade de fazê-la com inclusão de todas as obrigações e encargos, ou seja, todos
os custos incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo ser atribuída
nenhuma despesa adicional, que não seja previamente justificada e aceita pela Rede de
Desenvolvimento Humano.
3.7. A Rede de Desenvolvimento Humano efetuará o pagamento mediante crédito na conta
corrente da Contratada e indicada pela mesma. O comprovante de depósito suprirá,
automaticamente, o recibo de pagamento.
CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE
4.1. Os preços, durante a vigência deste contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses devidamente comprovadas, onde houver a necessidade de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato ou de redução dos preços praticados no
mercado.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. Para execução dos serviços do presente contrato, os recursos correrão a conta do
Contrato de Gestão nº 017/2014, celebrado com o Município do Rio de Janeiro, por
intermédio da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia.
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS
6.1. À CONTRATADA que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos
legais, conforme o caso serão aplicadas as seguintes penalidades:
6.1.1 - Advertência;
6.1.2 - Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do contrato, até o
período máximo de 30 (trinta) dias úteis, pelo não cumprimento dos prazos contratuais e
demais exigências contratuais;
6.1.3 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo
fixado no subitem anterior e para o caso de rescisão contratual.
6.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a REDEH por prazo não superior a 02 (dois) anos;
6.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a REDEH.
6.1.6 - As sanções previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do
Contrato, garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
6.2 - As sanções estabelecidas nos subitens 6.1.4; 6.1.5 e 6.1.6 são da competência da
Coordenação da REDEH.
6.3 - Da aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula caberá recurso.
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6.3.1 - O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devidamente
instruído, e dirigido ao representante legal da Rede de Desenvolvimento Humano, por
intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a decisão deverá ser proferida em
05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso, pela autoridade superior.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO
7.1. Constitui motivo para rescisão unilateral e administrativa do presente contrato,
independente das sanções legais aplicáveis, quando a CONTRATADA:
7.1.1. Incorrer em quaisquer dos casos previstos na CLÁUSULA SEXTA;
7.1.2. Estiver com sua falência decretada, solicitar concordata, recuperação judicial,
liquidação ou dissolução, ou falecimento do titular, no caso de firma individual;
7.1.3. Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique a execução
deste contrato.
7.2. O presente contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, de forma unilateral e
administrativa, total ou parcialmente, independentemente de qualquer notificação, judicial
ou extrajudicial, sem que, à CONTRATADA assista direito a qualquer indenização, mediante a
ocorrência de quaisquer das circunstâncias previstas na legislação em vigor (Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas, posteriormente).
7.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente, o direito da CONTRATANTE em
rescindir, no âmbito administrativo, o presente contrato, em conformidade com a legislação
vigente.
7.4. A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou Regulamento.
CLÁUSULA OITAVA – NORMA APLICÁVEL
8.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas normas e princípios que regem esse
instrumento e por legislação pertinente.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Toda alteração contratual, deverá ser realizada mediante aditamento.
9.2. Obrigam-se as partes, por si e seus sucessores, pelo fiel cumprimento deste contrato,
em todos os seus termos, cláusulas e condições.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. É competente o Foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou
venham a ter, por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, ......... de ..............agosto de 2016.

___________________________________
Contratada

____________________________________
Schuma Schumaher
Coordenadora Executiva da REDEH

Testemunha 1: ___________________________________
CPF:

Testemunha 2: __________________________________
CPF:
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Papel Timbrado da Empresa
ANEXO V
DECLARAÇÃO
Rede de Desenvolvimento Humano
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 03/2016 – NAVES II
_______________________________________________ , inscrita no CNPJ nº
___________,
por
intermédio
do
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
nº _____________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto
no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, acrescido pela Lei nº 9.854, de
27.10.99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Rio de Janeiro,

de 2016

________________________________________________________
( Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa)

Papel Timbrado da Empresa
ANEXO VI

D E C L A R A Ç Ã O (Modelo)
Rede de Desenvolvimento Humano
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 03/2016 – NAVES II
______________________________________ , inscrita no CNPJ n.º _____________,
por
intermédio
do
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
N.º _____________ e do CPF n.º ___________________, declara sob as penas da Lei,
para fins de participação no CONVITE N.º ______, que:
• os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informações;
• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
• inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação;
Rio de Janeiro,

de 2016

________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa)

Papel Timbrado da Empresa
ANEXO VII
DECLARAÇÃO FORMAL

Rede de Desenvolvimento Humano
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 03/2016 – NAVES II

Declaro, para fins de comprovação junto à Rede de Desenvolvimento Humano, que

esta empresa não possui em seus quadros funcionais qualquer profissional que tenha
ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões de sua estrutura, nos últimos 12(doze)
meses.

Rio de Janeiro,.......de......................de 2016.

_______________________________
(representante legal)

Papel Timbrado da Empresa
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO
Rede de Desenvolvimento Humano
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 03/2016 – NAVES II
_______________________________________________ , inscrita no CNPJ nº
___________,
por
intermédio
do
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
nº _____________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, que não pratica
nenhum tipo de discriminação, com base em gênero, raça e etnia, orientação sexual,
na contratação de seus funcionários.
Rio de Janeiro,

de 2016

________________________________________________________
( Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa)

Papel Timbrado da Empresa
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL

Rede de Desenvolvimento Humano
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 03/2016 – NAVES II

Declaramos para os devidos fins que visitamos e vistoriamos os prédios que abrigam
as Naves do Conhecimento de Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e
Vila Aliança situadas no Rio de Janeiro, Capital, onde serão executados os serviços
de Reparo e Manutenção. Estamos cientes das condições locais e das informações
operacionais e técnicas necessárias ao cumprimento do Objeto da Licitação - 03/2016
– Naves II, de acordo com os Anexos I e II.
Rio de Janeiro, de

de 2016.

Assinatura do Representante da Empresa

ANEXO X

INSTRUÇÕES PARA CADASTRAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
E AQUISIÇÕES

As Empresas interessadas em se cadastrarem deverão encaminhar a REDEH, em
envelope lacrado:
1 - Formulário abaixo (anexo X-A, devidamente preenchido);
2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, tudo devidamente registrado;
3 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
4 - Alvará de Funcionamento;
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CADASTRO DE FORNECEDORES (Anexo X A)
Pessoa Física ( )

Pessoa Jurídica ( )

Razão Social / Nome:

Nome de Fantasia e ou sigla:
Endereço :
Bairro:
Cidade:

Estado:

CEP:
Contato:
Tel./ Fax:
Celular:
E-mail:
Home Page:
Rua Álvaro Alvim, 21 / 16º - CEP: 20031-010 – Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (5521) 2262-1704 Fax: (5521) 2262-6454
E-mail: redeh@redeh.org.br / http://www.redeh.org.br
Inscrita no CNPJ sob o nº 39.064.233/0001-93
Utilidade Pública Federal nº 14.931/96-12
Utilidade Pública Estadual nº E-06/11.894/98
Utilidade Pública Municipal nº 00753114
Membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nº 02/095/255
Conselho Nacional de Assistência Social nº 28990.01631/94-38
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71010.002362/2007-49
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CNPJ/CPF:
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Possui Filial? ( endereço e/ou telefone ):

Principais Produtos e/ou Serviços :

Banco:

Agência:

Nº Conta Corrente:

Declaro(amos) que as informações aqui prestadas são a expressão da verdade
____________________ de ________________de 20_______
___________________________________________
Nome e assinatura do responsável
Rua Álvaro Alvim, 21 / 16º - CEP: 20031-010 – Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (5521) 2262-1704 Fax: (5521) 2262-6454
E-mail: redeh@redeh.org.br / http://www.redeh.org.br
Inscrita no CNPJ sob o nº 39.064.233/0001-93
Utilidade Pública Federal nº 14.931/96-12
Utilidade Pública Estadual nº E-06/11.894/98
Utilidade Pública Municipal nº 00753114
Membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nº 02/095/255
Conselho Nacional de Assistência Social nº 28990.01631/94-38
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71010.002362/2007-49
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Papel Timbrado da Empresa
ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(MODELO)

Rio de Janeiro,

de

de 2016.

Rede de Desenvolvimento Humano
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 03/2016 – NAVES II
Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento fica credenciado (a) o (a) Senhor(a)
_________________________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade nº _____________, expedida em ___/___/___ para representar
a empresa ____________________________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº _________ na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO
Nº o3/2016 – NAVES II a ser realizado em ______________, às ______ horas, nesta
___________________________, com poderes específicos para tomar qualquer
decisão relativa a todas as fases desta TOMADA DE PREÇO, prestar esclarecimentos,
receber notificação, interpor recurso e manifestar-se quanto a sua renúncia e eventual
desistência.
Atenciosamente,
________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa)
Obs.: Este credenciamento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa,
com firma reconhecida e deverá ser entregue à Comissão de Licitação no momento
do credenciamento, fora de qualquer envelope.

