
PROCESSO Nº 088/2019                                                                    TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 
Menor Preço Global 

 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE MELHORAMENTO DA RUA 

COBERTA E PRAÇA DA IGREJA MATRIZ 
 
 

O Prefeito de Vista Alegre do Prata, RS, no uso de suas atribuições  legais e, em  
conformidade com a Lei nº 8666/93 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos interessados 
que às 14:00 horas do dia 25 de Outubro de 2019,  no Setor de Licitações e Compras da Prefeitura de 
Vista Alegre do Prata, se reunirá a Comissão de Licitações, com a finalidade de receber propostas para 
executar obras de melhoramento da rua coberta e praça da igreja matriz. 

 
1 - OBJETO: 
Contratação de empresa para executar obras de melhoramento da rua coberta e 

praça da igreja matriz compreendendo os itens constantes no anexo I, conforme projeto, memorial 
descritivo, cronograma físico financeiro e planilha orçamentária anexa, que são partes integrantes deste 
Edital. 

 
2 – DA HABILITAÇÃO 
 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar até o dia 23 de 

Outubro de 2019, no setor de licitações e compras da Prefeitura de Vista Alegre do Prata, os seguintes 
documentos autenticados. Ficam livres da autenticação os documentos emitidos via internet: 

2.1– Habilitação Jurídica 
a) Cédula de Identidade dos Diretores; 
b) Registro Comercial no caso de Empresa Individual; 

                                    c) 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. 
  

2.2 – Regularidade Fiscal 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Regularidade com a União, Fazenda Federal e INSS (Certidão 

Conjunta). 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do 

domicílio ou sede do licitante. 
d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS). 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

       
2.3 – Qualificação Técnica 
a) Registro em vigor no CREA ou no CAU da empresa participante e do responsável 

técnico. 
b) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de que a mesma 

possui pessoal técnico e os equipamentos necessários para a execução da obra. 
c) Comprovação de ter em seu quadro de funcionários Responsável Técnico, que 

será feita através de apresentação do documento que vincule o profissional à Empresa. 
 
2.4 – Qualificação Econômico-Financeira 
 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório; 
 b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica (data de expedição não poderá ser superior a 30 dias).                      
2.5 - Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, 

por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município, ou publicado em órgão da Imprensa 
Oficial. 

3 - DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: 



As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, em uma via datilografada, 
assinada em sua última folha e rubricadas as demais, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em 
envelopes distintos, fechados contendo em sua parte externa e fronteira a seguinte inscrição: 

 
 Ao Município de Vista Alegre do Prata                  Ao Município de Vista Alegre do Prata 
 Edital Tomada de Preços nº 006/2019                    Edital Tomada de Preços nº 006/2019 
 Envelope nº 01 – Documentação                            Envelope nº 02 – Proposta Financeira 
 Proponente-(Nome da Empresa)                            Proponente (Nome da Empresa) 

 
 3. 1 - O envelope nº 01 deverá conter: 
a) Certificado de Registro Cadastral do Município de Vista Alegre do Prata, 

acompanhado das Certidões que estiverem vencidas na data da abertura e julgamento do presente 
processo licitatório. 

b) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração, com 
poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 

c) Declaração de pleno conhecimento da obra, assinada pelo responsável técnico do 
licitante, pelo qual reconhece ser viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas, 
como também ser compatível e satisfatório o prazo estipulado para a execução da obra. 

d) Declaração de submissão à fiscalização técnica e controle do Município, firmada 
pelo responsável técnico do licitante; 

e) Declaração de que a Empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 anos, conforme disposto no inciso V do 
Art. 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei nº 9854 de 27 de outubro de 1999. 

f) Declaração que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público 
da ativa pertencente ao Município de Vista Alegre do Prata. 

g) A Empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, declaração firmada por 
contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

h) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita até o 
limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 
42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34 da Lei 
11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, declaração, firmada por contador, de 
que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 
8 deste edital.  

 
3.2 – O envelope nº 02 deverá conter: 
 
a) Proposta financeira firmada pelo representante legal da Empresa, declarando o 

preço total para execução do objeto do presente edital, cujo prazo de validade é fixado pela administração 
em (60) dias. 

b) Planilha orçamentária discriminada com preços unitários, expresso em moeda 
corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e 
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado, assinado pelo responsável técnico e pelo 
representante legal da empresa licitante. 

c) Cronograma físico-financeiro da obra, contendo as etapas de execução e as 
respectivas parcelas de pagamento, assinadas pelo responsável técnico e pelo representante legal da 
empresa licitante.  

d) Detalhamento do BDI 
e) Não serão consideradas as propostas que contiverem entrelinhas, emendas, 

rasuras ou borrões; 
f) Uma vez abertas às propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações 

ou alterações nas condições apresentadas.  
g) A apresentação de propostas implica na aceitação por parte do licitante das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos carecendo de validade qualquer nova proposição em 
desacordo com as referidas condições.  

h) As propostas serão analisadas para identificar erros aritméticos a serem corrigidos 
pela Comissão de Licitação na conformidade do seguinte critério:  



h.1) Havendo diferença de valores entre números e expressões, prevalecerá o valor 
indicado pela expressão;  

h.2) Havendo diferença entre um valor unitário e o valor total, resultante da 
multiplicação deste unitário, prevalecerá o valor unitário e a quantidade para apuração do total; e,  

h.3) O erro de adição é retificado, conservando-se as parcelas corretas, alterando-se 
o total exposto pelo total corrigido. 

 
 

4 -  DO JULGAMENTO:  
4.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela 

Comissão de Licitação, levando em consideração o menor preço global para a execução da obra 
licitada.  

4.2. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade 
com este edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimado ou inexequível.  

4.3. A verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, 
assim como o julgamento e classificação serão devidamente registrados na ata de julgamento.  

 
 5 - CRITÉRIO DE DESEMPATE:  
 5.1. Como critério de desempate, será assegurado, preferência de contratação para 

as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.0 deste 
edital.  

 5.2 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 
iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

 5.3 - A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase 
recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto.  

 5.4 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 
forma:  

  a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 
proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior 
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;  

   b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada 
na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 3.0. deste edital, a apresentação de nova 
proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item;  

   c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 
cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão 
convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.  

  5.5 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item 3.0. deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor 
da proposta originariamente de menor valor.  

 
6 -  DOS RECURSOS:  
6.1. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei 8.666/93.  
 
7.0 – DO PRAZO DE ENTRGA 
A obra deverá ser iniciada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato e 

concluída em até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado. 
 
8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
8.1 - O Contrato a ser firmado entre o Município de Vista Alegre do Prata  e a 

Empresa vencedora da presente licitação, será executado sob regime de empreitada  por preço global, de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e Minuta anexa, que é parte integrante deste Edital. 



8.2 – Em havendo necessidade de modificações que alterem a área a ser construída, 
poderá ser acrescida a mesma em até 25% (vinte e cinco por cento). 

8.3 – A desistência do Município  contratar com a Empresa vencedora, não confere a 
esta o direito à indenização ou reembolso de qualquer espécie. 

8.4 – O Contrato decorrente desta licitação deverá ser assinado num prazo de até 03 
(três) dias após a homologação. 

 
9 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 – O pagamento será efetuado conforme medição e aferição da evolução dos 

percentuais da obra, confrontados com o cronograma físico-financeiro, até o décimo dia do mês 
subsequente. 

9.2 – As notas fiscais deverão ser entregues na Prefeitura de Vista Alegre do Prata 
com antecedência de 10 (dez) dias da data prevista para o pagamento. 

 
10.0 – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
10.1- a Contratada se obriga: 
I – Substituir no prazo máximo de uma semana, pessoa e/ou empregado cuja 

permanência no local da execução do objeto desta licitação, seja de sua responsabilidade e esteja 
prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 

II – A refazer às suas expensas, quaisquer obras e/ou serviços executados em 
desobediência às normas técnicas vigentes. 

III – A remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos 
de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviço objeto da presente licitação. 

IV – Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre a medicina e 
segurança do trabalho. 

V – Efetuar o registro da empreitada no CREA, bem como recolher todos os 
impostos e taxas. 

 
10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de 

documentação e proposta exigidas no Edital e não apresentadas nos prazos, bem como, por qualquer 
motivo, modificações ou substituições das propostas ou qualquer outro documento. 

10.2 – Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e os Contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados. 

10.3 – Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não 
serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 

10.4 – É facultada à Comissão em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

10.5 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 
disposições do presente Edital. 

10.6 – As despesas decorrentes do presente Edital serão sustentadas pelas rubricas 
orçamentárias (1963) 03.01.3.44.90.51.99 – Outras Obras e Instalações - Secretaria Municipal da 
Administração, (1984) 05.01.3.33.90.39.16 – Manutenção e Conservação, (1354) Mobiliário em Geral – 
Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito.  

10.7 – O executante não poderá subcontratar as obras e serviços contratados no seu 
todo, podendo contudo, fazê-lo parcialmente em alguns serviços especializados, mantida, porém, a sua 
responsabilidade direta perante o contratante. 

10.8 – O Município de Vista Alegre do Prata poderá revogar a presente licitação por 
interesse público, bem como anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros. 

10.9 – A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, não gera 
obrigações de indenizar por parte do Município de Vista Alegre do Prata, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do artigo 59 da Lei 8666/93 e alterações. 

10.10 – As decisões da Comissão somente serão consideradas definitivas depois de 
homologadas pela autoridade competente ou seu representante legal ou eventual. 

10.11 – Fica estabelecido a título de cláusula penal, a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor licitado, além da proibição de contratar com o Município pelo prazo de um ano, à  Empresa 
que não cumprir com as cláusulas do presente Edital. 



10.12 – Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:00 
às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Prefeitura de Vista Alegre do Prata,  sita à Rua Flores da 
Cunha, 102, ou pelo Fone (54) 3478 – 1200. 

 
Vista Alegre do Prata - RS, 08  de Outubro de 2019 
 
 
                                                                                      ADAIR ZECCA 
                                                                                                 Prefeito 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINUTA DE CONTRATO nº                                                                 Tomada de Preços nº 006/2019 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, o Município de Vista Alegre do Prata, 

entidade de direito público, CNPJ nº 91566877/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Sr.  Adair 
Zecca, brasileiro, residente e domiciliado neste Município, daqui por diante denominado de 
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa ................................................... CNPJ nº com sede na Rua 
............................................     cidade de..........................................................neste ato representada pelo 
Senhor.....................portador do CPF nº......................................  daqui por diante denominada de 
CONTRATADA, ajustam o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas adiante estipuladas, em 
obediência às determinações da Lei 8666/93. 

 
Cláusula Primeira - Tendo vencido a licitação sob a modalidade de Tomada de Preços nº 

006/2019, fica a Contratada obrigada executar as obras de melhoramento da rua coberta e praça da igreja 
matriz compreendendo os seguintes itens, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma físico 
financeiro e planilha orçamentária, que são partes integrantes do edital Edital. 

Cláusula Segunda- Toda responsabilidade trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial 
decorrente da execução da obra, será da conta da Contratada. 

Cláusula Terceira - A Contratada assume a responsabilidade penal e civil, decorrente de 
atos ou omissões relativas à obra contratada. 

Cláusula Quarta - O preço justo e acordado para a execução do objeto do presente 
Contrato é de R$ .................................(.......................)  sendo o valor de R$ 
...........................(.............................), referente aos materiais e o valor de R$ ...........................(.................)  
referente aos serviços, estando incluídos neste valor os componentes de formação de custo, preços e 
lucratividades. 

Cláusula Quinta - Poderá o Contratante, a seu critério, existindo serviços remanescentes 
ao perfeito acabamento da obra, incluídos os especificados no projeto, aditar o presente Contrato, na forma 
do § 1º do artigo 65 da Lei 8666/93. 

 Cláusula Sexta - O pagamento será efetuado mediante laudo emitido pela responsável 
técnica do Município e apresentação da nota fiscal. 

Cláusula Sétima- O prazo para execução de todas as tarefas inerentes a obra é de 60 
(sessenta) dias, contados da assinatura do presente Contrato, podendo ser prorrogado. 

Cláusula Oitava- Motivos de força maior, para justificarem atrasos da obra, terão que ser 
comprovados. 

Cláusula Nona - As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas 
rubricas orçamentárias (1963) 03.01.3.44.90.51.99 – Outras Obras e Instalações - Secretaria Municipal da 
Administração, (1984) 05.01.3.33.90.39.16 – Manutenção e Conservação, (1354) Mobiliário em Geral – 
Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito.  

Cláusula Décima - Poderá o Contratante, a seu critério, existindo serviços 
remanescentes ao perfeito acabamento da obra, incluídos os especificados no projeto, aditar o presente 
Contrato, na forma do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93 e alterações. 

Cláusula Décima Primeira - O atraso injustificado sujeitará a Contratada ao pagamento 
de multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso. 

Cláusula Décima Segunda - A Contratada reconhece os direitos do Contratante naquilo 
que este instrumento ensejar como causa prevista no artigo 77 da Lei 8666/93. 

Cláusula Décima Terceira – A responsável pela fiscalização do presente Contrato é a 
Srª. Sinara Alban Responsável Técnica do Município. 

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata como domicílio 
judicial deste Contrato. 

Assinam o presente em duas vias de igual teor e forma na presença de duas 
testemunhas. 

Vista Alegre do Prata,    
Contratante        Contratada 

 
               TESTEMUNHAS:  ___________________________    ______________________________ 
 
 
 



 

Anexo I 
 

Tomada de Preços 006/2019 
Itens da Licitação 

 
Item 01: BANCO DE MADEIRA COM PÉS DE METAL PARA COMPOR O ENTORNO ENTRE A 

RUA COBERTA E A IGREJA, ESTES DEVEM SEGUIR O PADRÃO DE BANCOS JÁ EXISTENTES NA PRAÇA DA 
MATRIZ, COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO. 

 

Item 02:REFORMA DE CALÇADA DE BASALTO (PRAÇA DA MATRIZ) COMPREENDENDO: 
REMOÇÃO DE 148M² DE CALÇADA DE BASALTO E MEIO FIO COM APROVEITAMENTO; COLOCAÇÃO DE 96 
METROS DE CORDÃO DE BASALTO; COLOCAÇÃO DE 167,38M² DE CALÇADA COM PEDRA DE BASALTO DE 
20X20CM, ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTE, CONFORME SEGUE: REFORMA DE 139,51M2 DE 
CALÇADA, COMPREENDENDO 47,32M2 NO ACESSO À CASA PAROQUIAL (CONFORME PROJETO EM ANEXO), E 
92,19M2 NA LATERAL DIREITA DA IGREJA MATRIZ, SERÁ RETIRADO UM TRECHO DE CALÇADA DE 13,66M2, 
(CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA PARA INFORMAR O LOCAL CORRETO), AINDA SERÁ 
CONSTRUÍDO UM TRECHO DE 27,87 M2 (18,58M X 1,50M) QUE CORRESPONDE À CALÇADA NA LATERAL DIREITA 
DA IGREJA MATRIZ, NO SEU CONTORNO ATÉ A ESCADA DOS FUNDOS, CONFORME PROJETO ANEXO.  

 
Item 03: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS DE BASALTO (RUA COBERTA) 

COMPREENDENDO: REMOÇÃO DE 90M² DE CALÇADA DE BASALTO E MEIO FIO COM APROVEITAMENTO; 
CONSTRUÇÃO DE 137,25M² DE CALÇADA COM PEDRA DE BASALTO 10X10CM, COM ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO E REJUNTE; COLOCAÇÃO DE 7,75M² DE PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO NATURAL 
25X25CM, COM ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTE; CONSTRUÇÃO DE 6,20M² DE CALÇADA COM 
PEDRA DE BASALTO 20X20CM, COM ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTE;  

-RECOLOCAÇÃO DE 6,20M² DE PEDRA DE BASALTO 20X20CM, COM ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO E REJUNTE; - CONSTRUÇÃO DE FLOREIRAS DE CONCRETO ARMADO (RUA COBERTA) COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÇÃO DAS FLOREIRAS DE CONCRETO ARMADO COM A LOCAÇÃO E 
MARCAÇÃO DA OBRA DEVENDO RESPEITAR AS DIMENSÕES DE PROJETO E ADEQUAR AO LOCAL EXISTENTE, 
POIS A ALTURA DAS MESMAS SERÁ VARIÁVEL EM FUNÇÃO DOS DESNÍVEIS DA RUA, ALINHAR POR CIMA DA 
FLOREIRA MAIS ALTA E SEGUIR PARA AS DEMAIS, COMUNICANDO COM ANTECEDÊNCIA AO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DA PREFEITURA PARA QUE ESTEJA PRESENTE NO MOMENTO DESTES SERVIÇOS, A FERRAGEM SERÁ 
EXECUTADA EM MALHA DE AÇO Ø5MM, ESPAÇAMENTO 15X15CM, NAS LATERAIS DAS FLOREIRAS, SERÁ 
UTILIZADO TUBO PVC 40MM PARA A DRENAGEM DAS FLOREIRAS, EM PONTOS ESTABELECIDOS NO LOCAL, O 
CONCRETO SERÁ COM PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, TRAÇO 3:1, JUNTAMENTE DEVE SER UTILIZADO O 
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E FEITA A VIBRAÇÃO MANUAL PARA SUA COMPLETA EFICÁCIA, APÓS A 
CURA DO CONCRETO E DESMONTAGEM DAS FORMAS DEVE SER APLICADO O IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO 
NA PARTE INTERNA DAS FLOREIRAS, RESPEITANDO AS 3 DEMÃOS, AS FLOREIRAS DEVEM FICAR COM BOM 
ACABAMENTO, SERÃO 14 FLOREIRAS, COM 3 MODELOS DISTINTOS QUE ESTARÃO ESPECIFICADAS EM 
PROJETO, SENDO 7 FLOREIRAS DO MODELO 1; 6 FLOREIRAS DO MODELO 2; E 1 FLOREIRA DO MODELO 3.  

 - REVESTIMENTO DAS FLOREIRAS E BANCOS EM MADEIRA GARAPEIRA, SECA E TRATADA, 
EM RIPAS DE 5X2CM COM ESPAÇAMENTO DE 2CM, PARAFUSADO, COM PINTURA EM VERNIZ, NA BASE DA 
FLOREIRA SERÁ INSTALADO UM RODAPÉ DE BASALTO POLIDO DE 5X2CM, OS MODELOS DAS FLOREIRAS 
ENCONTRAM-SE NO PROJETO, ASSIM COMO A SUA IMPLANTAÇÃO, O MODELO DE FLOREIRA 2 ACOMPANHA 
BANCOS DE MADEIRA GARAPEIRA, SECA E TRATADA, COM DIMENSÕES DE 1,31X0,43X0,43M, ASSENTO RIPADO 
5X3CM (RIPA EM PÉ), COM TRAVAMENTO E PÉS DE AÇO TUBULAR RETANGULAR 5X3CM EM PINTURA PRETO 
FOSCO, SENDO 11 BANCOS NO TOTAL, OS BANCOS DEVERÃO SER FIXADOS NA FLOREIRA E NA CALÇADA PARA 
MAIOR ESTABILIDADE.  

- CONSTRUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA ATRAVÉS DE ELETRODUTO 
GALVANIZADO, INSTALADO DO PONTO DA TOMADA DE ENERGIA ATÉ A CD02, COM CABO PP 4X10MM, A 
ILUMINAÇÃO DA RUA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 14 REFLETORES LED 200W BRANCO QUENTE, 3000K, 24000 
LÚMENS REAIS; 28 ARANDELAS 2 FACHOS, ALUMÍNIO E VIDRO 10X10X5CM, ACABAMENTO MARROM FOSCO, 
INTERLIGADAS EM CONJUNTOS DE 2 REFLETORES; E 4 ARANDELAS, SENDO ESTE CONJUNTO COMANDADO 
POR UMA FOTO CÉLULA, AS ARANDELAS DEVEM SER DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE A ÁREAS EXTERNAS, 
ASSIM COMO DEVE POSSIBILITAR A TROCA DE LÂMPADAS QUANDO FOR NECESSÁRIO, TODA A PASSAGEM DOS 
CONDUTORES DEVE SER FEITA UTILIZANDO ELETRODUTOS DE PVC E INSTALADOS NA PARTE INTERNA DA 
ESTRUTURA DE MODO QUE NÃO FIQUEM VISÍVEIS, OS QUADROS DE TOMADAS DEVEM SER MONTADOS EM 
CAIXA FECHADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM CHAVE, IDENTIFICADOS PARA ACESSO SOMENTE POR 
PESSOAS AUTORIZADAS E INSTALADOS A UMA ALTURA DE 3,50METROS, A INTERLIGAÇÃO DAS CDS DEVE SER 
FEITA COM CABO PP INSTALADO DIRETAMENTE NA COBERTURA, INSTALAR UMA HASTE DE ATERRAMENTO 
INTERLIGADA EM CADA COLUNA DA COBERTURA, OS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME 
PROJETO EM ANEXO 

 


