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MINISTÉRIO DA CULTURA 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  

EDITAL  

Tomada de Preços Nº 02/2018 

(Processo Administrativo n° 01450.002176/2018-06) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o IPHAN - Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, por meio da Coordenação de Licitações e Contratos do DPA – 

Departamento de Planejamento e Administração, sediado SEPS EQ 713/913 lote “D” – 2º 

andar,Brasília/DF, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, 

nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do 

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Decreto nº 

7.983, de 08 de abril de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Instrução normativa  SLTI/MPOG 

nº 5, de 25 de maio de 2017 e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. Para 

eventuais divergências entre este Edital e o Projeto Básico, será dada prevalência a este último. 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

1.1. Até às 10 horas, do dia 18, mês de outubro, ano 2018, no endereço SEPS EQ 

713/913 lote “D” – 2º andar, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de 

habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 10 horas, do dia 18, mês de outubro, ano 2018, no setor COLIC/DPA localizado 

no endereço SEPS EQ 713/913 lote “D” – 2º andar terá início a sessão pública, prosseguindo-se 

com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação 

de habilitação e a realização de consulta “on line” ao SICAF. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão 

ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres:  
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ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

IPHAN  

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018. 

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE 

CNPJ 

 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA  

IPHAN 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018. 

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE 

CNPJ 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para 

as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 

correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de 

Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima 

mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) 

hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 

licitatório deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 

outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício, com a ata de fundação e estatuto 

social em vigor, e ainda a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivadas na 

Junta Comercial ou inscritas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede. 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 

manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado 

de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa 

individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no 
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caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição 

de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício, com a ata de fundação e estatuto 

social em vigor, e ainda a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivadas na 

Junta Comercial ou inscritas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede.. 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante. 

3.3. Os titulares e/ou representantes podem ter companhia de terceiros mas estes últimos 

não podem, de nenhuma forma se manifestarem acerca do certame, sob pena de ser convidado 

a se retirar da sala do referido certame. 

 

4. OBJETO 

4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresa especializada para execução de obras de Restauração do 

Conjunto Poterna/Latrinas e Outros Serviços de Restauração e Conservação do Real Forte 

Príncipe da Beira, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme 

especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I, que é parte integrante deste 

Edital. 

 
4.2. A licitação compõe-se de item único, conforme Projeto Básico – ANEXO I do edital, 

sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

5.1.1. Gestão/Unidade: 343026 – IPHAN 

5.1.2. Programa: 2027- Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento  

5.1.3. Ação: 20ZH (IPHAN) Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro 

5.1.4. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003 - Conservação, apoio e Fomento do 

Patrimônio Cultural 

5.1.5. Elemento de Despesa:  339039 – Contratação de Pessoa Jurídica 

5.1.6. PTRES: 128768 

5.1.7. PI: 18F10165IPA 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1.  interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.2.2. entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
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6.2.3.  interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6.2.4.  o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.2.5.  entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 

técnico ou subcontratado; 

6.2.6.  servidor ou dirigente deste órgão ou responsável pela licitação;  

6.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.2.8. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 

9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme disposto 

nos arts. 4º, caput, 8º, §3º, 13, 14, 18 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, 

bem como entidades não credenciadas no referido sistema, mas que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas.  

7.1.1. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado 

de Registro Cadastral perante o SICAF deverão encaminhar para a Comissão de 

Licitação a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data 

prevista para a abertura das propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá 

a documentação de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital, 

nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993. 

7.1.2. Os documentos da Habilitação Cadastral correspondem aos itens de (1) 

Habilitação Jurídica e (2) Regularidade Fiscal (em nível federal) e Trabalhista exigidos 

neste edital, conforme dispõe o art. 10 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02, de 

2010, os quais deverão ser acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os 

documentos de habilitação. 

7.1.3. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a 

entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião 

oportuna fixada neste edital. 

7.2. Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, 

o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

7.2.1. O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade 

fiscal federal por meio de consulta "on line". A regularidade trabalhista será aferida por 

meio da apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal Superior do 

Trabalho, caso a informação não esteja disponível no SICAF. 

7.2.2.  Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. A validade das certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores 

(Internet) ficará condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta “on 
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line”. 

7.2.3. Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da 

situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da 

Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas licitantes. 

7.3. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte 

documentação no Envelope n° 1, salvo quando as informações pertinentes estiverem 

contempladas de forma regular no SICAF: 

7.3.1. Habilitação jurídica:  

7.3.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.3.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

7.3.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 

da indicação dos seus administradores; 

7.3.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

7.3.1.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

7.3.1.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

7.3.1. Regularidades fiscal e trabalhista: 

7.3.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.3.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.3.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

7.3.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.3.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 



6 
 

7.3.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do 

domicílio ou sede do licitante;  

7.3.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

7.3.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

7.3.2.9. As licitantes deverão, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que 

serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista 

alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.3.3. Qualificação Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, 

deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos 

documentos que seguem, no envelope nº 1:  

7.3.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena 

validade; 

7.3.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou 

mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de obra ou serviço de arquitetura ou engenharia, compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação. 

7.3.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, 

deverão estar devidamente registrados no CAU/CREA, nos termos da legislação 

aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente 

Certidão de Acervo Técnico – CAT - com registro de Atestado, tendo as seguintes 

informações: 

7.3.3.3.1. Descrição das características técnicas das obras ou serviços 

e atestar a execução total do objeto do contrato.  

7.3.3.3.2. Deve ser firmado por representante legal do contratante 

7.3.3.3.3. Indicar a data de emissão 

7.3.3.3.4. documento de responsabilidade técnica expedido em razão 

das obras ou serviços executados (RRT/ART). 

7.3.3.4. Declaração formal de que disporá, quando da assinatura do contrato, 

de instalações, aparelhamento, equipamentos e pessoal técnico considerados 

essenciais para a execução contratual, em especial as abaixo discriminadas: 
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7.3.3.4.1. Pessoal Técnico: 

7.3.3.4.1.1. Mestre de obras com experiência, comprovada 

mediante apresentação de Curriculum atestado pelo profissional e pala 

Empresa.   

7.3.3.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, relativo à 

execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo da contratação, a saber: 

7.3.3.5.1.1. Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro, com experiência 

em acompanhamento de obras de restauração e conservação e em 

serviços de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao 

escopo desta da contratação, comprovada mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos 

termos da legislação aplicável, em seu nome, e que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT. Esse profissional deverá ficar 

residente na obra, sendo o responsável técnico pela sua execução; 

7.3.3.5.1.2. Arqueólogo com graduação ou pós-graduação em 

arqueologia, comprovada mediante apresentação de certificado de 

conclusão do curso expedido por instituição reconhecida pelo MEC, e 

com experiência em monitoramento arqueológico, mediante 

apresentação de declaração de execução de serviço técnico expedido 

por contratante. 

7.3.3.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro da empresa licitante, na data prevista 

para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o 

sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 

o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 

firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

7.3.3.6.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que 

trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, 

da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

7.3.3.7. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, ou 

Declaração, conforme modelos constantes nos anexo V e V-A deste Edital, da 

empresa licitante. 

 

7.3.4. Qualificação econômico-financeira: 

7.3.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação 

judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 

própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias 

contados da data da sua apresentação; 

7.3.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.3.4.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

7.3.4.3.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

7.3.4.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 

(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de 

seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta “on line”, no caso de 

empresas inscritas no SICAF: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

7.3.4.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 

(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 

Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do 

item pertinente. 

7.4. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no 

envelope nº 1: 

7.4.1 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO XII; 

7.5. O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficará obrigado a comprovar 

os requisitos de habilitação cumulativamente, sob pena de inabilitação. 

7.6. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 
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8. DA PROPOSTA 

8.1  A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa 

licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

8.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

8.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 

8.1.3 O valor total da proposta para cada item/grupo que participar, em moeda 

corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de proposta 

constante do ANEXO IV. 

8.1.4 A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO VIII. 

8.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

8.1.4.2. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e 

serviços.  

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão 

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 

prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto. 

8.1.5. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 

nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO IX. 

8.1.5.1.  Os custos relativos a administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer 

outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão 

ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha 

orçamentária; 

8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do 

Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

8.1.5.4. Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de 

contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos 

adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos 

recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º 

das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços 

contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários 

concedidos pela legislação tributária. 

8.1.5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição 
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do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 

previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

8.1.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 

dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 

13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.1.5.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 

administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos 

definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 

8.1.6. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e 

demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta 

apresentada. 

8.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

de sua entrega.  

 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 

licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e 

nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 

deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não 

sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou 

que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

9.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos 

envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, 

nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo anexo 

a este edital. 

9.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior 

implicará a desclassificação da proposta. 

9.1.2.2. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a 

entrega dos envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

9.1.2.3. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME 

ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 

2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

Lei Complementar n. 123, de 2006. 

9.1.2.3.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é 

facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente 

enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e 

que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 

tratamento jurídico diferenciado. 

9.1.2.3.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas 

categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão 
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do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar 

diligências para verificar a veracidade da declaração. 

9.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e 

diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela 

ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da 

referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em 

caso de início de atividade no exercício considerado. 

9.2.1.  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá 

o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias 

por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os 

limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que 

trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

9.2.2.  A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das 

sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado.  

9.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro 

será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos 

à documentação ou proposta de preços apresentadas.  

9.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes 

nº 01 - Documentos de Habilitação. 

9.4.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e 

pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o 

caso. 

9.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 

Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.5.1. SICAF; 

9.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.5.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 

de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

9.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.7.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 

documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 

exigências previstas neste instrumento convocatório. 

9.7.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 

analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário 
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em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os 

documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, 

rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 

permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

9.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 

depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 

decisão desfavorável do recurso.  

9.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes 

n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde 

que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

9.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos 

licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 

desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 

inabilitaram ou desclassificaram. 

9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório 

no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação 

por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas e empresas de pequeno porte. 

9.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo 

para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das 

propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 

que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 
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10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 

entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião 

para análise das mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito 

de julgamento da proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 

Havendo microempresas e empresas de pequeno porte participantes, proceder-se-á à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta 

de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 20 (vinte) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 

01 (um) dia, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de 

ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos 

autos do processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa ou empresa 

de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela 

primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao 

sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir 

a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 

das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou 

não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços: 

10.9.1. produzidos no País;  

10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
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desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados. 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 

fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 

causas de desclassificação.  

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou 

anexos; 

10.12.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 

baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

10.12.5. não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de 

que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, conforme modelo anexo a este edital. 

10.12.6. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.6.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.6.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 

insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

10.12.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

10.12.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor 

global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela 

Administração. 

10.12.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias 

úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, 

conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 

desclassificação. 

10.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de 

qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de 

referência discriminados nos projetos anexos a este Edital.  



15 
 

10.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 

adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações 

de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do 

Decreto n. 7.983/2013. 

10.13. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

10.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado 

aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação 

do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao 

licitante vencedor. 

10.17. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 

que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

10.18. O resultado do certame será divulgado no Portal ComprasNet. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas 

terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Pregoeiro no endereço 

pregao.sede@iphan.gov.br instalada no endereço SEPS 713/913, bloco C, Asa Sul, Brasília-DF. 

11.5. O recurso será dirigido ao Pregoeiro, por intermédio do Presidente da Comissão, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

12.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 

prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será 

liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei 
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nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

12.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

12.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993. 

12.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta 

por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da 

Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 

adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo 

legal e o valor da correspondente proposta. 

12.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger 

um período mínimo de 90 dias após o término da vigência contratual. 

12.3.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

12.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

12.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

12.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

12.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

12.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

12.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  

12.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 

12.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

12.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

12.9. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

12.10. Será considerada extinta a garantia: 

12.10.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

12.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 

nos termos da comunicação. 
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12.11. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter 

validade durante a vigência do contrato. 

 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato.  

13.2. O prazo de vigência da contratação é de 365 dias contados do(a) assinatura do 

contrato prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93 

13.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura do adjudicatário mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da data de seu recebimento.  

13.2.3. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

13.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on 

line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados 

serão anexados aos autos do processo. Tão-somente a inscrição no CADIN não determina a 

impossibilidade de contratar. 

13.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena 

de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a 

ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo 

das sanções previstas neste edital e demais normas legais pertinentes. 

 

14. DO REAJUSTE 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Contrato, anexo a este Edital. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA   

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Projeto Básico – ANEXO I 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e 

seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXO I. 
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17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.  

17.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do atesto do gestor do contrato 

acerca da execução dos serviços previstos em cada etapa, observado o cronograma físico-

financeiro. 

17.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se 

referir. 

17.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

17.4.1.  Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará formalmente à fiscalização 

contratual a medição prévia dos serviços executados no período.  

17.4.2. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá 

apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social, conforme o 

caso. 

17.4.3.  A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

17.5. A fiscalização contratual elaborará, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

apresentação da medição pela Contratada, em consonância com as suas atribuições, relatório 

circunstanciado contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários para fins de recebimento 

provisório, devendo encaminhá-lo ao gestor do contrato para manifestação conclusiva sobre o 

atesto da execução da etapa.  

17.5.1. O recebimento provisório também ficará sujeito à conclusão de todo o 

material gráfico produzido, do resultado de ensaios, testes e monitoramentos a serem 

realizados em campo e à entrega das instruções e diretrizes conforme Especificações 

Técnicas, ANEXO I-A. 

17.5.2. A Fiscalização realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio da fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

17.5.3. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as 

eventuais pendências verificadas. 

17.5.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 

Recebimento Provisório. 

17.6. O gestor do contrato terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do 

relatório circunstanciado da fiscalização, para realizar a análise dos relatórios e de toda a 

documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja 
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irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções. 

17.7. Aprovados os serviços, o gestor do contrato emitirá termo circunstanciado para efeito de 

atesto da etapa do cronograma físico-financeiro, comunicando a contratada para que emita a Nota 

Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de 

serviços.  

17.8. Na hipótese da análise a que se refere o item 17.6 não se proceder dentro do prazo fixado, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da Contratada. 

17.9. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

17.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 

em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada, devidamente acompanhada das 

comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

17.11. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 

legais em vigor (Lei nº 10.406 de 2002). 

17.12. Para a entrega final do objeto a Contratada terá um prazo de 60 (sessenta) dias para corrigir 

eventuais imperfeições apontadas pela fiscalização. Somente depois de sanadas todas as 

pendências será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

17.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

17.14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

17.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

17.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa. 

17.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.   

17.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não 

será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

17.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber.  

17.21. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

17.22. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

17.23. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)     

 

I = (6/100) 

     365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que 

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

18.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

18.2.2. multa moratória de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

18.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação 

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 

observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 

(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 

do contrato;  

18.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

18.2.3. multa compensatória de até 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

18.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

18.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 
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18.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e 

após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

18.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

18.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 

convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do 

contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

18.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

18.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

18.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

18.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

18.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO 

19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso.  

19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1
o
 do 

art. 113 da referida Lei. 
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19.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

pregao.sede@iphan.gov.br, por petição dirigida ou protocolada no endereço SEPS 713/913, Bl. 

D, Edifício IPHAN, 2º andar - CEP 70390-135 – Brasília/DF, seção COLIC. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da 

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

20.9. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 

20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 

termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 
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20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

20.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

20.15. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

SEPS 713/913, Bl. D, Edifício IPHAN, 3º andar - CEP 70390-135 – Brasília/DF, nos dias úteis, no 

horário das 9 horas às 18 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de 

Brasília/DF - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

20.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.17.1. ANEXO I – Projeto Básico  

20.17.2. ANEXO I-A - Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e Especificações 

Técnicas; 

20.17.3. ANEXO I-B - Planilhas Orçamentárias de Referência: Planilha Orçamentária 

Sintética, Planilha Orçamentária Analítica e Composições de Custos Unitários; 

20.17.4. ANEXO I-C - Planilha Orçamentária de Referência: Composição de BDI; 

20.17.5. ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro 

20.17.6. ANEXO I-E - Projeto Executivo da Consolidação e Restauração do Conjunto 

Poterna/Latrinas e Proteção dos remanescentes de piso e divisórias das edificações 

internas. 

20.17.7. ANEXO II - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 

(MODELO) 

20.17.8. ANEXO III - Declaração de enquadramento como Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte (MODELO)  

20.17.9. ANEXO IV - Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS 

(MODELO)  

20.17.10. ANEXO V - Declaração de visita ao local do objeto deste Edital (MODELO)  

20.17.11. ANEXO V-A – Declaração de NÃO visita ao local do objeto deste Edital 

(MODELO)  

20.17.12. ANEXO VI - Declaração de atendimento ao Decreto 7.983, de 8 de abril de 

2013  (MODELO) 

20.17.13. ANEXO VII - Planilha Orçamentária (MODELO) 

20.17.14. ANEXO VIII - Planilha de composição de preços unitários de serviços 

(MODELO)  

20.17.15. ANEXO IX - Planilha de composição analítica do BDI (MODELO) 

20.17.16. ANEXO X - Cronograma Físico-Financeiro (MODELO) 

20.17.17. ANEXO XI - Declaração de elaboração independente de Proposta 

(MODELO)  

20.17.18. ANEXO XII - Carta de apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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(MODELO) 

20.17.19. ANEXO XIII - Termo de indicação do pessoal técnico qualificado (MODELO)  

20.17.20. ANEXO XIV – Experiência e declaração do responsável técnico (MODELO) 

20.17.21. ANEXO XV – Declaração de atendimento à Instrução Normativa MPOG nº 

01, de 19 de janeiro de 2010 (MODELO) 

20.17.22. ANEXO XVI - Minuta de Contrato  

20.17.23. ANEXO XVII-A - Garantia de Execução Contratual (MODELO) 

20.17.24. ANEXO XVII-B – Termo de compromisso de garantia caucionária 

(MODELO) 

20.17.25. ANEXO VIII – Declaração de não emprego de menores 

 

Brasília, ......... de ................................. de 2018 

 

 

 

 

________________________________________________ 

CÍCERO RAMOS DE ARAÚJO 

Matrícula 224.268 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para execução de obras emergenciais de Restauração do 
Conjunto Poterna/Latrinas e Outros Serviços de Conservação do Real Forte Príncipe da Beira, 
no município de Costa Marques, Rondônia, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. Justificativa para contratação dos serviços 
 
O Real Forte Príncipe da Beira está localizado na margem direita do rio Guaporé, fronteira natural do 
Brasil com a Bolívia no município de Costa Marques-RO, distante 760 Km de Porto Velho, capital do 
Estado de Rondônia. 
De propriedade do Exército Brasileiro, encontra-se sob a guarda do 17º Pelotão de Fuzileiros de 
Selva Destacado desde 1930, e foi tombado pelo IPHAN em julho de 1950 e em 1989 pelo Estado de 
Rondônia. 
Sua configuração é baseada no modelo Vauban e possui dimensões monumentais, sendo um dos 
exemplares que melhor demonstra o sistema da época moderna das fortificações. Tal o creditou a ser 
uma das 19 fortificações brasileiras candidatas como Patrimônio Mundial Seriado. 
Instalado sob as intempéries amazônica e desativado desde 1889 as edificações internas apresentam 
atualmente um processo avançado de arruinamento e apesar da aparente solidez da muralha, essa 
também já apresenta patologias que afetam a estabilidade de sua estrutura. 
Mesmo com todos os esforços tanto do Exército quanto do IPHAN nenhuma obra de estabilização e 
consolidação foi executada até o momento, somente operações de limpeza da vegetação realizada 
pelo comando local. Entretanto, houve várias tentativas ao longo dos anos de recuperação do Bem 
através de celebração de acordos com produção de levantamentos cadastrais, diagnósticos e 
elaboração de projetos de intervenção, contudo a escassez de recursos orçamentários e de recursos 
humanos inviabilizaram sua efetivação. As únicas ações realizadas em termos de obras foram 
voltadas a gerar conhecimento ou como medidas emergenciais para evitar a perda do bem. Como 
ocorreu em 2011 cuja contratação de serviços contemplou a remoção da camada de sedimentos 
acumulados na área intramuros com salvamento de material cultural e execução de alguns 
escoramentos pontuais. 
Assim, considerando o comprometimento do estado de conservação do monumento, a complexidade 
das ações necessárias, e a reduzida equipe da Superintendência, a equipe do DEPAM decidiu iniciar 
uma ação estratégica para viabilizar ações para a preservação do Forte. Ressalte-se, nesse sentido, 
que considerando caráter de urgência na execução das obras devido ao risco iminente de perda do 
bem tombado, os serviços a serem contratados se enquadram nos termos do § 2º do art. 19 do 
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 
Como o bem é de propriedade do Exército, a partir de outubro de 2017, reforçou-se a aproximação do 
IPHAN com o Exército, por meio de sua Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural (DPHCEx), 
objetivando a urgência na adoção de medidas para conservação do Forte. Cabe ainda ressaltar que 
no fim desse mesmo ano, que o IPHAN e o Exército respondem a uma Ação Civil Pública impetrada 
pelo Ministério Público Federal em 2013, responsabilizando as duas instituições pelo mau estado de 
conservação do bem. Como resultado desse esforço conjunto, o Batalhão de Engenharia de 
Construção do Exército realizou o escoramento de 15 edificações internas em novembro de 2017, 



 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
SEPS - Quadra 713/913 - Bloco D - Edifício Iphan, - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70390-135 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.iphan.gov.br 
 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

Processo nº 01450.002176/2018-06 

 

26 
 

segundo projeto e especificações elaborados pelo IPHAN. 
Considerando os recursos orçamentários disponibilizados para as obras do Forte, insuficientes para 
contemplar todos os serviços emergenciais identificados como necessários, optou-se nesse 
momento, pela execução da restauração do conjunto da Poterna/Latrinas, a proteção dos pisos e 
divisórias remanescentes das edificações internas e ainda a pré-consolidações das guaritas. 
A escolha da poterna é justificada pelo fato de ser o único acesso viável para execução de obras no 
interior da fortificação e ainda por possibilitar o enfrentamento da recuperação das demais edificações 
através do conhecimento gerado durante a execução das soluções para resolver os problemas 
estruturais e de saneamento apresentados. 
Trata-se de uma estrutura sob o terrapleno que liga o fosso ao interior do Forte e cuja fachada 
apresenta instabilidade estrutural tanto que recebeu escoramento já em 2009 o qual foi substituído 
em 2017. O sistema construtivo é constituído por alvenaria de pedra, estruturas de arcos e abóbadas 
de tijolos. A estrutura da Poterna é composta por mais dois espaços adjacentes, latrinas norte e sul, 
que também serão contempladas nesta contratação. 
Além da restauração do conjunto poterna/latrinas, está previsto algumas medidas preventivas como 
proteção dos pisos remanescentes das edificações e complementações necessárias à segurança dos 
operários aos escoramentos já realizados e uma pré consolidação das  guaritas de modo a garantir, 
provisoriamente, a preservação e estabilidade dessas estruturas. 
Ou seja, esta etapa de obras ora contratada visa preparar o Forte para uma segunda fase de obras 
de consolidação e revitalização. 
Paralelamente à execução das obras emergenciais está prevista, nesta primeira etapa, a implantação 
do “Canteiro Modelo de Conservação” a qual não faz parte do escopo desta contratação e cuja  
execução é compromisso assumido pelo Exército Brasileiro a partir de uma cooperação entre o 
DEPAM/ Superintendência do IPHAN em Rondônia e Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do 
Exército (DPHCEx). Essa estrutura visa ampliar o papel de um canteiro de obras, abrigando também 
a recepção de visitantes e a realização das diversas ações relacionadas ao aprofundamento do 
conhecimento do bem e suas estruturas de entorno, que ainda requerem pesquisas. Nesse sentido, 
as ações de conservação no Real Forte Príncipe da Beira estão sendo planejadas visando a gestão 
de conhecimento, mobilização social e sustentabilidade para sua manutenção permanente, 
possibilitando seu adequado uso e fruição pela comunidade local civil e militar e visitantes externos. 
Nessa proposta, o funcionamento desse "Canteiro Modelo" se estenderá para as etapas seguintes, 
estimadas em 5 anos, até a completa revitalização do Forte promovendo maior economicidade nas 
próximas contratações, ao prescindir da montagem e desmontagem dos canteiro de obras. Para sua 
gestão, que deverá ser compartilhada com as empresas que irão executar as próximas etapas de 
obras, estão sendo articuladas ações junto à Universidade Federal de Rondônia, o Exército Brasileiro 
e a prefeitura de Costa Marques, com envolvimento da comunidade local. 
Importa sublinhar as dificuldades logísticas e de infraestrutura da localidade. Não há abastecimento 
de água por rede pública, a energia elétrica é instável, além do bem estar localizado a 30 km da sede 
do município, que é de pequeno porte. Assim, conta-se com o apoio do Exército no fornecimento da 
água através da estrutura do Pelotão Especial de Fronteira (PEF), no comprometimento em perfurar 
mais um poço artesiano especificamente para a obra, e a realizar testes para averiguação da 
qualidade da água proveniente das precipitações e acumulada na cisterna da Fortificação, com vistas 
a sua utilização. 
Os projetos, especificações, orçamento de referência e cronograma completos referentes aos 
serviços de proteção dos remanescentes de pisos e divisórias das edificações internas e a 
restauração do conjunto poterna/latrinas constam nos anexos desse projeto básico. 
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2.2. Resultados esperados 
 
2.2.1. Conjunto poterna/latrinas restaurado, com intervenções necessárias para permitir a o acesso 
constante de maquinário e materiais além do controle de acesso necessário à segurança do bem. 
 
2.2.2 Resultados de testes e ensaios de materiais originais e outros a serem utilizados em 
consolidações e resultados do monitoramento das deformações das guaritas. 
 
2.2.3. Serviços de conservação executados: guaritas pré-consolidadas e pisos originais das 
edificações internas devidamente protegidos. 
 
2.3. Especificações 
 
Execução da obra conforme os Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas. 
 
A empresa deverá fazer um minucioso exame do local da Obra, das planilhas de orçamentos e dos 
projetos, normas e especificações técnicas fornecidas, de modo a poder apresentar, por escrito e 
tempestivamente, todas as divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para os devidos 
esclarecimentos ou correções. 
 
2.4. Metodologia 
 
Contratação de empresa especializada de engenharia e arquitetura, por meio de licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global. Como citado acima, os serviços 
emergenciais necessários para estabilização do Forte como um todo somam valores vultosos e, 
portanto, foram especificados os serviços prioritários, inclusive que tem por objetivo garantir as 
condições para continuidade das obras. 
 
Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, seguindo rigorosamente as 
indicações contidas no Memorial Descritivo e Projetos Executivos. 
 
O objeto da contratação refere-se a um bem tombado individualmente na esfera federal, fazendo 
parte do conjunto de fortificações candidatas a Patrimônio Mundial seriado e, portanto, é uma Obra 
de Restauração. Os serviços, portanto, deverão zelar pela integridade, originalidade e garantir a 
autenticidade da edificação, preservando suas peculiaridades que a tornaram parte do Patrimônio 
Cultural Nacional, exigindo conhecimento especializado da equipe responsável e da empresa licitante 
pela execução dos serviços. Conforme explicado anteriormente, entendeu-se que a parcela de maior 
complexidade e que, portanto, demanda e justifica a necessidade de conhecimento especializado da 
empresa é a execução de obras de conservação ou restauração em bens imóveis com valor cultural, 
que inclua serviços de consolidação e estabilização de estruturas em alvenaria de pedra. 
 
Visando garantir profissionais que estejam aptos a esses serviços, é necessário que a empresa 
comprove ter, em seu quadro técnico, os seguintes profissionais: 
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a) Arquiteto/Engenheiro, com experiência em acompanhamento de obras de restauração e 
conservação e em serviços de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao 
escopo desta da contratação, comprovada mediante apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, expedida pelo CAU ou CREA, nos termos da legislação aplicável, em seu 
nome, e que demonstre o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART; 

 
b) Arqueólogo com graduação ou pós-graduação em arqueologia, comprovada mediante 

apresentação de certificado de conclusão do curso expedido por instituição reconhecida pelo 
MEC, e com experiência em monitoramento de obras, mediante apresentação de declaração 
de execução de serviço técnico expedido por contratante, juntamente com a portaria de 
autorização para a respectiva pesquisa expedida pelo IPHAN. 

 
c) Mestre de obras com experiência comprovada mediante apresentação de Curriculum 

atestado pelo profissional e pela Empresa. 
 
Além disso, sugere-se que a empresa empregue, preferencialmente, mão-de-obra local para 
execução dos serviços. 
 
3. VISTORIA 
 
3.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para 
execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Básico, podendo 
a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria, ficando responsável por toda 
logística necessária. 
 
3.2. O IPHAN solicitará ao 1º Pelotão Especial de Fronteira de Costa Marques que propicie o acesso 
ao local caso algum licitante queira vistoriar o bem; 
 
3.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação para o ato; 
 
3.4.  Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser 
encaminhadas à Comissão de Licitação, mediante envio por e-mail, antes da data fixada para a 
sessão pública; 
 
3.5. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento 
total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento 
convocatório. 
 
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
 
4.1. A execução dos serviços será iniciada após assinatura do contrato e emissão da Ordem de 
Serviço a qual se dará na reunião de definição do plano de trabalho, as etapas de execução dos 
serviços observarão os seguintes prazos, conforme cronograma físico-financeiro no ANEXO I-D deste 
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Projeto Básico: 
 
4.1.1. Serviços Preliminares - início imediato após OS e finalização 30 dias após o início dos serviços. 
 
4.1.2. Ações Comunitárias - início 60 dias após o início dos serviços e finalização 120 dias após o 
início dos serviços. 
 
4.1.3. Testes e Prospecções - início imediato após OS e finalização 60 dias após o início dos 
serviços. 
 
4.1.4. Projetos e serviços técnicos profissionais - início imediato após OS e finalização e 90 dias após 
o início dos serviços. 
 
4.1.5. Canteiro de serviços - início imediato após OS e finalização 30 dias após o início dos serviços. 
 
4.1.6. Edificações da Praça d'Armas - início 90 dias após OS e finalização 180 dias após o início dos 
serviços. 
 
4.1.7. Conjunto Poterna/Latrinas - início imediato após OS e finalização 180 dias após o início dos 
serviços. 
 
4.1.8. Serviços Finais - início 120 meses após a data inicial da obra finalização 60 dias após o início 
dos serviços. 
 
4.1.9. Administração Local - início imediato após OS e finalização 180 dias após o início dos serviços. 
 
4.1.10. Equipamentos - início imediato após OS e finalização 60 dias após o início dos serviços. 
 
4.2. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação 
escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) 
dias, a verificação dos serviços executados, consoante critérios e especificações previstas no 
Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisório. 
 
4.2.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, à conclusão de todo o material gráfico 
produzido, do resultado de ensaios, testes  e monitoramentos a serem realizados em campo e à 
entrega das instruções e diretrizes conforme Especificações Técnicas, ANEXO I-A. 
 
4.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio da 
fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 
revisões finais que se fizerem necessários. 
 
4.3.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 
 
4.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
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expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
 
4.4. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado relatório 
circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários. 
 
4.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 30 (trinta) dias 
após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo gestor do contrato, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 
 
4.5.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções. 
 
4.5.2.O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada. 
 
4.5.3.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 4.5 não ser procedida dentro no prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da Contratada. 
 
4.5.4.O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
 
4.5.5. Para a entrega final do objeto a Contratada  terá um prazo de 60 (sessenta) dias para corrigir 
eventuais imperfeições apontadas pela fiscalização. Somente depois de sanadas todas as 
pendências será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 
 
4.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
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ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
 
5.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro; 
 
5.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada 
consoante previsão na legislação; 
 
5.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 
 
5.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
 
5.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
 
5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 
 
5.9.1. Exigir da Contratada que providencie a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de 
garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e 
no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta; 
 
6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
6.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
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em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
6.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los 
com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 
 
6.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no Pelotão Especial de Fronteira para a execução de algum serviço ou reunião necessária ao 
desenvolvimento das obras; 
 
6.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 
 
6.8. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 
 
6.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
 
6.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
 
6.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
6.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
6.13. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 
 
6.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança indicadas pelo comandante do PEF considerando que se trata de área militar; 
 
6.15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
 
6.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
6.17. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
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garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 
 
6.18. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
 
6.19. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta ao Exército (PEF), se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 
 
6.20. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
 
6.21. Providenciar junto  ao CAU/CREA o Registro/Anotação de Responsabilidade Técnica referentes 
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 
6.496/77 e 12.378/2010); 
 
6.22. Obter junto ao Centro Nacional de Arqueologia- CNA/IPHAN a autorização para monitoramento 
arqueológico conforme Portaria IPHAN nº 07/1988; 
 
6.23. Obter junto ao Município e aos Órgãos Ambientais as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
 
6.24. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, 
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo em especial: 
 
6.24.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 
 
6.24.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização 
sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções 
civis e penais cabíveis. 
 
6.25. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no 
prazo determinado. 
 
6.26. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
 
6.27. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
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mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 
 
6.28. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Arquiteto/Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 
 
6.29. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados 
com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal 
da Contratante. 
 
6.30. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável 
- PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de 
biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 
 
6.31. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa 
da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, 
de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, conforme o caso: 
 
6.31.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 
 
6.31.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da 
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata; 
 
6.31.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 
Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar 
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a 
emissão de tal licença obrigatória. 
 
6.33.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 
origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, 
em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento 
nos limites do território estadual. 
 
6.32. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do 
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Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
 
6.32.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso; 
 
6.32.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 
 
6.32.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação 
de material para usos futuros; 
 
6.32.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura; 
 
6.32.2.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 
 
6.32.2.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
 
6.32.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 
 
6.32.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 
 
6.33. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, 
por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da 
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 
 
6.34. Realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, 
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os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico 
e demais documentos anexos; 
 
6.35. Providenciar, as ligações provisórias/definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e 
concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços  (ex.: 
alvará de construção, Licença Ambiental, etc.); 
 
6.36. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos 
pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes 
documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos 
tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
6.37. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no 
dimensionamento da proposta. 
 
6.38. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de 
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em 
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 
dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro 
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 
 
6.39. Como essa contratação trata de atividades que envolvem serviços especializados de 
restauração, após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, 
devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das 
obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do 
projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os 
técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os 
serviços contratados. 
 
7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
7.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 
 
7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
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previstos neste Projeto Básico. 
 
7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades 
e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
 
7.5. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e 
irregularidades constatadas. 
 
7.6. O fiscal técnico deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 
1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação 
de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar 
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
7.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
8. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1. As sanções relacionadas à execução contratual são aquelas previstas no Edital. 
 
10. ANEXOS 
 
10.1. Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 
 

 ANEXO I-A - Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas; 
 ANEXO I-B - Planilhas Orçamentárias de Referência: Planilha Orçamentária Sintética, 

Planilha Orçamentária Analítica, Composições de Custos Unitários; 
 ANEXO I-C - Planilha Orçamentária de Referência: Composição dos BDIs; 
 ANEXO I-D - Cronograma Físico-Financeiro; 

 ANEXO I-E - Projetos executivos Projeto Executivo da Consolidação e Restauração do 
Conjunto Poterna/Latrinas e Proteção dos remanescentes de piso e divisórias das 
Edificações internas. 
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I - MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente memorial tem por objetivo descrever os serviços, especificar os materiais e 

propor os métodos para as obras e serviços a serem realizados no âmbito das ações 

emergenciais no Real Forte Príncipe da Beira Município de Costa Marques, no Estado de 

Rondônia. 

OBRA: Restauração do Conjunto Poterna/Latrinas e outros serviços de conservação 
do Real Forte Príncipe da Beira 

ENDEREÇO: Av. Castelo Branco, 2, Costa Marques - RO, CEP - 76937-000 

ÁREA: Poterna (35,17m²); Latrina Norte (29,03m²) Latrina Sul (28,80 m²), total dos 

pisos internos das 15 Edificações (2.823,55m²) 

USO ATUAL DA FORTIFICAÇÃO HISTÓRICA:Turístico 

1. IDENTIFICAÇÃO 

O Real Forte Príncipe da Beira situa-se no município de Costa Marques no 
Estado de Rondônia na margem direita do Rio Guaporé divisa com a Bolívia distante 
30 Km do centro da cidade. Essa obra prima da engenharia militar lusitana é de 
propriedade do Exército Brasileiro e foi tombado em 1950 como patrimônio nacional.  

Trata-se de uma construção quadrangular no sistema Vauban medindo cada 
face cerca de 200 m entre as extremidades dos quatro baluartes, suas muralhas são 
compostas por escarpa e cortinas internas em alvenaria de pedra aparelhada e 
terrapleno em taipa medindo 10 m de altura. 

De acordo com inúmeros relatos históricos o Real Forte Príncipe da Beira 

não chegou a ter seu uso efetivado, haja vista que, quando da sua conclusão, já 
estava assinado o Tratado de Santo Idelfonso, o qual ratificava aquela área de 
conflito como território brasileiro e proibia a construção de fortalezas em áreas de 
fronteira.  

Desse modo, estamos diante de um complexo arquitetônico, que, pelas 
razões citadas acima, ficou relegado ao abandono já nos seus primórdios. Ainda que 
incompleto teve sua inauguração oficial em 1783 mas foi desativado em 1889 com a 
Proclamação da República e a partir daí sofreu saques de brasileiros e bolivianos. 
Quando o Marechal Rondon chega ao local em 1914 encontrou o monumento 

completamente encoberto pela floresta e de acordo com suas determinações, foi 
instalada em 1932 nas imediações uma guarnição fronteiriça, atualmente 1º. Pelotão 
Especial de Fronteira. 

Desde o seu tombamento houve várias tentativas de recuperação do bem 

com execução de projetos financiados tanto pelo Exército quanto pelo IPHAN 
entretanto as intervenções nunca se efetivaram. 

Assim, considerando o estado precário da edificação, a complexidade das 
ações necessárias, e o reduzido corpo técnico da Superintendência do IPHAN em 
Rondônia, a equipe do DEPAM decidiu iniciar uma ação estratégica para viabilizar 

ações para conservação do Forte. A partir de outubro de 2017, iniciou-se uma 
reaproximação com o Exército, por meio do Departamento de Patrimônio 
Histórico e Cultural do Exército (DPHCEX), esclarecendo sobre a urgência na 

adoção de medidas para conservação do Forte, o que, de início resultou em 
novembro de 2017 a execução dos escoramentos das edificações internas. 

As grandes dimensões daquela construção, as distancias e a sua inserção 

no território e a alta simbologia que o Forte representa para o Exército Brasileiro e 
para a comunidade local, faz com que qualquer ação que seja realizada no bem 
gere conhecimento no campo da engenharia, arquitetura, arqueologia e 
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antropologia. Neste sentido a estratégia é envolver nesse processo além da 

sociedade civil e militar que vive no seu entorno, outros entes como o Exército, a 
Prefeitura do Munícipio, Universidades e governo do Estado.  

Pelo exposto, e considerando principalmente o significado histórico e 
cultural do bem, a implementação dessa ação pelo DEPAM visa a execução de 

obras de conservação de forma contínua, até a completa revitalização do Real Forte 
Príncipe da Beira. 

Dentro da primeira etapa de obras se pretende: 

 Implantar e manter Canteiro Modelo de Conservação (a ser executado pelo 

Exército). Estas estruturas foram projetadas para receber não só a 
administração de obras a serem realizadas no bem, mas também as 
atividades ligadas à visitação e difusão de conhecimento e centralizar todas 
as ações relacionadas à preservação dos bens culturais acautelados 

próximos ao Forte, inclusive proporcionar as ações de mobilização social. 

 Consolidar e estabilizar um dos acessos do Forte, objeto da presente 
contratação, de forma a preparar e estruturar o monumento para as etapas 
seguintes de obras de consolidação e estabilização da fortificação e de 

intervenções necessárias à sua revitalização. 

 Proteger os remanescentes dos pisos internos das Edificações e consolidar 
as guaritas evitando a evolução da degradação devido a exposição dessas 

estruturas às ações das intempéries. 

2. ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

É consenso entre os especialistas em Patrimônio Edificado que a 

conservação de uma obra arquitetônica se deve, em grande parte, a seu uso e a 
uma consequente manutenção. 

No relato de um viajante consta que em 1824 já não existiam mais os 

telhados das edificações no interior do forte e, a partir de sua desativação em 1889 a 
floresta invadiu o monumento e a vegetação se fixou inclusive nas estruturas nas 
alvenarias e terrapleno, o que explica grandes deslocamentos de alguns elementos 
e partes das estruturas. 

Somente após sua redescoberta pelo Marechal Rondon é que se iniciaram 

operações de manutenção no bem pelo Exército. Contudo, essas ações se resumem 
somente a vigilância e operações de limpeza da vegetação, mas que carecem de 
orientações. 

O estado de conservação do Forte é precário: as 15 edificações internas 

apresentam deformações excessivas com risco de desabamento e perda de 
elementos construtivos, as construções sob o terrapleno (entrada principal, prisões, 
poterna e latrinas) bem como as estruturas enterradas que compõem o sistema 
hidráulico (cisterna e dutos de esgotamento) apresentam, entre outras, patologias 
nos materiais devido à presença constante de umidade comprometendo sua 
estrutura, e ainda a erosão do terrapleno causada principalmente por fatores 

biológicos e climáticos tem levado a instabilidade da estrutura da muralha e das 
cortinas internas de contenção, com perda de vários trechos da camisa e 
desarticulação do parapeito e escarpa. 

Considerando que e as edificações internas foram escoradas recentemente, 
optou-se nessa fase pela consolidação do conjunto poterna/latrinas cujo estado de 

conservação também é ruim apresentando deformações, perdas e patologias 
ocasionadas pela umidade e pelas cargas atuantes por se tratar uma estrutura sob o 
terrapleno. 

Faz parte também do escopo desta fase inicial a proteção provisória dos 

remanescentes da tijoleira e taipas das edificações que estão sofrendo degradação 
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devido à ação das intempéries desde 2010 pois, no último trabalho executado que 

visava o conhecimento do bem, foram retirados os sedimentos acumulados na área 
interna das edificações deixando expostos seus pisos e divisórias internas. E ainda 
uma pré-consolidação das estruturas das guaritas bem como a proteção de suas 
cúpulas de cobertura.  

3. OBJETIVO 

Objetiva o presente memorial estabelecer diretrizes, orientação e elementos 

necessários à execução dos serviços referentes às obras de restauração do conjunto 

poterna/latrinas e alguns serviços de conservação preventiva como: proteção dos pisos 

de edificações internas, pré-consolidação das guaritas. 

A escolha da poterna como objeto dessa contratação além de levar em 
consideração o seu estado de conservação, possibilitará a geração de conhecimento 
dos sistemas construtivos, e das possíveis soluções durante o enfrentamento para 

sua recuperação, pois se trata de uma construção onde se concentra diferentes 
tipos de patologias e praticamente todos os sistemas construtivos (estruturas em 
abóbadas, alvenarias de pedra e tijolos, cantarias, pisos de pedras). Além dessas 
questões a estabilização do conjunto poterna/latrinas é uma medida estruturante 
para viabilizar as próximas etapas, pois é o acesso mais adequado do Forte para as 
obras uma vez que a porta da entrada principal possui apenas 1m de largura, o que 

dificulta a passagem de material e equipamentos para qualquer serviço na área 
intramuros. A estrutura é formada pela circulação central da porta falsa, que conduz 
a saída da fortificação pelo fosso, ladeado por duas latrinas adjacentes (norte e sul), 
assim, a intervenção se dará no conjunto por se tratar de um único sistema. 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços iniciais compreendem a limpeza geral do terreno para 

montagem do canteiro, a montagem de uma cobertura leve com lona e estrutura 
metálica acima da área da poterna no terrapleno e limpeza dos ambientes internos 
da poterna/latrinas de modo a garantir a salubridade para a realização dos trabalhos.  

 O conjunto poterna/latrinas norte e sul atravessa a estrutura da muralha 

(terrapleno e cortina interna) ligando o nível da praça de armas ao fosso que 
circunda a fortificação. A estrutura da muralha por sua vez é composta por duas 
cortinas de pedras aparelhadas com o intervalo entre elas em taipa de formigão, 
assim, pelo fato do conjunto estar sob o terrapleno, antes do início dos serviços, é 
necessário verificar como se dá o encontro dessas estruturas, bem como o sistema 

de esgotamento de água pluvial nesse trecho. 

Neste sentido, primeiramente deverão ser executadas prospecções de 
pequenas dimensões em alguns pontos na área sobre a poterna, com 
acompanhamento arqueológico, para identificar as estruturas, suas dimensões, 
materiais, bem como o estado de conservação e ainda a existência de sistema de 

drenagem e de vinculação entre a da cortina interna da muralha com as abóbadas. 
Após esse conhecimento, serão realizados os escoramentos de acordo com o 
sistema estrutural existente, cuidando-se de modo a evitar esforços pontuais, ou 
seja, utilizar mecanismos de distribuição de cargas junto aos apoios das escoras. Na 
sequencia, também com acompanhamento arqueológico, proceder com a retirada de 
todo o material de preenchimento do terrapleno sobre o conjunto poterna/latrinas 

norte e sul o qual deve ser feito em partes evitando-se o alívio completo do solo do 
terrapleno que pode influenciar na estabilidade do conjunto. Esse procedimento 
observará o resultado das prospecções prévias e deve ser aprovado pela 
Fiscalização. Somente após a finalização dos serviços de consolidação do 
extradorso das abóbadas e arcos se iniciarão os trabalhos de limpeza e 
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consolidação do intradorso dessas estruturas através de embrechamentos, 

preenchimentos de lacunas e de rejuntes, e injeções. E por fim trabalhar na 
execução de sistema de impermeabilização flutuante (geomembrana e geotêxtil) e 
recomposição do terrapleno. Esta solução utilizada em tetos verdes é reversível pois 
não tem aderência ao substrato. 

Nos espaços internos da edificação as paredes após limpeza e retirada do 

reboco também receberão embrechamento e preenchimento de lacunas, 
consolidação de revestimento e pintura, enquanto que as fachadas além da 
consolidação do paramento serão executadas complementações e recolocação das 
peças em cantaria. 

Está prevista a reconstrução dos trechos desmoronados (encontro da 

fachada nordeste com a sudeste e parte desta) utilizando material disponível no 
local. Considerando a simetria dessa estrutura, as peças em cantaria que não forem 
encontradas deverão ser reproduzidas conforme as existentes. Após a recuperação 
desta parede, o talude deverá ser refeito. 

Os trechos de alvenaria da fachada nordeste com elementos faltantes 

deverão ser recompostos com as pedras disponíveis, inclusive com a recolocação 
das cantarias das cercaduras dos vãos e cimalhas no topo da parede. 

 

5. CASOS OMISSOS, OUTROS OU EXCEÇÕES 

 
Os serviços não previstos nas especificações e discriminações orçamentárias e 

cuja execução venha a se configurar necessária serão objetos de análise e 
autorização por parte da FISCALIZAÇÃO. Para tanto serão adotados os preços 
unitários do orçamento da proposta. Contudo, o valor total desses serviços não 
deverá ultrapassar o percentual legalmente estabelecido. 

Os casos omissos e/ou exceções, fatos recorrentes em serviços de 

conservação, serão tratados entre as partes, CONTRATANTE/CONTRATADA, por 
meio da FISCALIZAÇÃO, conforme as especificidades de cada caso e será objeto 
de composição de preços específicos. 

Os trabalhos contratados devem ter acompanhamento apropriado, exercido 

por profissionais, e deve ser mantido um diário no qual serão consignadas as 

novidades surgidas, bem como as decisões tomadas. 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, 

deverá se consultar o Responsável Técnico / Fiscalização. Nenhuma modificação 

poderá ser feita no Projeto ou durante a execução deste, sem o consentimento 

escrito e assinado do Responsável Técnico/ Fiscalização. 

 

6. RECEBIMENTO 

Após a comunicação de conclusão final dos serviços, será efetuada uma vistoria 

geral para fins de recebimento provisório. Na ocasião, serão verificados e testados 

todos os serviços. Da vistoria será emitido laudo em que se declare a aceitação dos 

serviços e as correções que porventura venham a ser exigidas na ocasião, pela 

FISCALIZAÇÃO. Decorridos 60 dias do recebimento provisório será efetuada uma 

vistoria para fins de recebimento definitivo. A partir desta data serão iniciados os 

prazos das responsabilidades definidas no Código Civil Brasileiro. 
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II - ENCARGOS 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os serviços deverão seguir os seguintes princípios: 

 
 Remover as fontes dos problemas de deterioração; 
 Sanear a edificação, removendo os sinais de deterioração; 

 Reter o máximo possível dos materiais e trabalhos originais; 
 Interferir o mínimo possível nos materiais e trabalhos originais; 

 Evitar danificar outras partes da estrutura quando estiver trabalhando; 

 Proteger sempre elementos arquitetônicos enquanto estiverem sendo 

restaurados os setores. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações contidas neste 
documento. 

As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverão ser comprovadas 
no local, prevalecendo sempre estas últimas. 

Nenhuma alteração nestas especificações poderá ser feita sem autorização, por escrito, 
dos técnicos do IPHAN, responsáveis pelo acompanhamento da obra (doravante 
designados de FISCALIZAÇÃO). A fiscalização poderá, a qualquer tempo, impugnar 
trabalhos feitos em desacordo ao especificado. 

Os serviços de restauração e recuperação deverão ser executados por profissionais de 
comprovada experiência em bens de valor histórico. Para casos específicos, deve-se 
providenciar o treinamento adequado da mão-de-obra. 

2. ESPECIFICAÇÕES E NORMAS 

A CONTRATADA deverá executar os serviços em conformidade com as especificações, 
bem como com as informações e instruções contidas neste Memorial. 

Todas as especificações deverão ser minuciosamente estudadas pela CONTRATADA, 
antes e durante a execução dos serviços, devendo informar à FISCALIZAÇÃO sobre 
qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada. 

Todas as eventuais modificações havidas nas especificações durante a execução dos 
serviços serão documentadas pela CONTRATADA. 

Desde que prevista nas especificações, a CONTRATADA submeterá previamente à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, 
serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços objeto do contrato, 
devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos 
e condições estabelecidas nas especificações. 

Concluídos os serviços, a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE o registro 
fotográfico dos mesmos, como também, de qualquer elemento que por motivos diversos, 
haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. 

Em caso de dúvida quanto à interpretação das especificações, das normas, do Memorial 
ou do Ato Convocatório será consultado o CONTRATANTE. 
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3. OBRA 

Legislação, normas e regulamentos 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores. 

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá: 

i. Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - 

ART’s e RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 

nos termos da Lei n.º 6496/77 e suas alterações. 

ii. Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção na forma das 
disposições em vigor. 

iii. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 
refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato. 

iv. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável 

por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas 

direta ou indiretamente envolvidas nos serviços objeto do contrato. 

v. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 

Recebimento Definitivo dos serviços. 

Segurança e saúde no trabalho: 

Caberá à CONTRATADA comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à 
autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de 
acidente que ocorrer durante a execução dos serviços, inclusive princípios de incêndio. 

Os profissionais do canteiro de obras deverão trabalhar uniformizados, com identificação 
e devidamente protegidos por equipamentos de proteção individual. 

Orientação Geral e Fiscalização: 

É a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução 
dos serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as partes do 
local de trabalho. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 
depósitos, armazéns ou dependências onde se encontram materiais destinados a 
serviços. 

À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços sem 
prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que este tenha direito 
a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da 
entrega da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito 
essencial em serviço executado ou material posto na obra. 

A CONTRATADA deverá participar de reunião juntamente com equipe técnica da 
contratante para definição do Plano de Trabalho que deverá conter:  

• Projeto das instalações provisórias e do canteiro para atender à obra do Forte, 
definindo o local de implantação dessas estruturas bem como todos os pontos 
de acesso e áreas de vivência, espaços, circulações, necessários ao 
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andamento das obras.  

• Sequência executiva dos serviços com definição das equipes de trabalho, 
fornecimento de material e equipamentos, e metodologia a ser adotada para a 
execução da obra (Plano de Ataque). 

A CONTRATADA deverá submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO 
eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços, de modo a mantê-la 
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos. 

A CONTRATADA deverá providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à 
execução dos serviços, como água, energia elétrica e telefones, bem como responder 
pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo. 

A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços instalações, funcionários e 
equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do 
contrato. 

A CONTRATADA deverá manter no local de trabalho o fornecimento de água potável, 
filtrada e fresca, para os operários. 

A CONTRATADA deverá providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais 
suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 
necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços objeto do 
contrato. 

A CONTRATADA deverá alocar os recursos necessários à administração e execução dos 
serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

A CONTRATADA deverá submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO 
qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de 
execução dos serviços. 

A CONTRATADA deverá executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução 
determinados pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer 
ocorrência, de fato anormal ou extraordinário, que ocorra no local do trabalho. 

A CONTRATADA deverá retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos 
serviços, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do 
local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de 
entulhos e detritos de qualquer natureza. 

A CONTRATADA deverá manter um Diário de Obra o qual deve constar o registro diário 
das equipes de trabalho e atividades desenvolvidas, condições climáticas, bem como a 
descrição de ocorrências com fotografias, desenhos técnicos (quando necessário) 
servindo de um documento de registro e como um canal de comunicação entre a empresa 
CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO. 

Assistência Técnica e Administrativa: 

Para perfeita execução e completo acabamento dos serviços referidos no Memorial, a 
CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a 
assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 
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Responsável técnico residente 

Os serviços serão dirigidos por Arquiteto/Engenheiro Residente, devidamente inscrito 
no CAU/CREA. 

A condução dos serviços de conservação será exercida de maneira efetiva e em tempo 
integral pelo referido profissional. 

Todo contato entre FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido 
através do Arquiteto/Engenheiro Residente. 

Encarregado geral de obra (mestre de obras) 

A CONTRATADA deverá colocar um encarregado geral de obra (mestre de obras) em 
tempo integral na obra para coordenar os serviços a serem realizados e dar suporte 
ao profissional responsável residente. 

Responsabilidade: 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços efetuados, de acordo com o Memorial e demais documentos técnicos 
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos. 

Fica estabelecido que a realização, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou 
seção de serviços implicará a tácita aceitação e ratificação, por parte dele, dos 
materiais, processos e disposições adotados e preconizados no Memorial para a 
seção de serviço ou elemento executado. 

A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços, quaisquer que 
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e 
integralmente pela execução dos serviços. 

Segurança da obra 

A CONTRATATA deverá colocar vigia na obra, a fim de garantir segurança durante o 
período noturno no local da obra, tanto aos equipamentos, quanto à própria 
edificação.  

4. MEDIÇÃO E RECEBIMENTO 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços 
efetivamente executados pela CONTRATADA, de acordo com a descrição dos 
mesmos constantes neste memorial, e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a 
rigorosa correspondência com as especificações e suas modificações expressa e 
previamente aprovadas pelo CONTRATANTE. 

A medição de serviços será baseada em relatórios periódicos mensais elaborados 
pela CONTRATADA (conforme Anexo 3 - modelo relatório mensal), registrando os 
levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das 
quantidades dos serviços efetivamente executados. 

 A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão 
respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato. 

 A medição do item 01.01.01 da planilha orçamentária está condicionada a 
apresentação do plano citado no item 2.1.2.7. 
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5. ENTREGA DA OBRA 

Após a comunicação de conclusão dos serviços, será efetuada uma vistoria geral 
para fins de recebimento provisório. Na ocasião, serão verificados e testados todos os 
serviços. Estando os serviços aprovados pela FISCALIZAÇÃO, esta emitirá o Termo 
de Recebimento Provisório (TRP) para fins de fechamento do processo e liberação 
da parcela correspondente. O Termo de Recebimento Provisório declara a aceitação 
dos serviços e as correções que porventura venham a ser exigidas na ocasião pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Após a emissão do TRP, a CONTRATADA terá um prazo de 60 (sessenta) dias para 
corrigir eventuais imperfeições apontadas pela FISCALIZAÇÃO. Estando todos os 
serviços corrigidos, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, 
para que a CONTRATADA receba as retenções contratuais. A partir desta data serão 
iniciados os prazos das responsabilidades definidas no Código Civil Brasileiro. 

 
6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Disposições Gerais 

Todos os insumos e materiais utilizados na obra deverão ser de primeira qualidade, 
seguindo as especificações deste memorial e submetido à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. Poderão ser indicados materiais a serem reutilizados da própria 
construção ou de outra procedência. 

A CONTRATADA só poderá substituir o material especificado mediante aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, à qual caberá aceitar ou impugnar o seu emprego sendo ainda 
consultado o autor do projeto. 

Critérios de Analogia 

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de 
alguns dos materiais especificados no Memorial, essa substituição obedecerá ao 
disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa 
autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÂO, para cada caso particular. 

A substituição referida no item precedente será regulada pelo critério de analogia, 
conforme a seguir definido. 

Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se 
desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características 
exigidas na Especificação que a eles se refiram. 

Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se 
desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas 
características exigidas na Especificação que a ele se refiram. 

O critério de analogia a que se referem os itens retro será estabelecido, em cada 
caso, pela FISCALIZAÇÃO, sendo objeto de registro no Diário de Obras. 

A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada, 
em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não admitindo em nenhuma hipótese, que 
tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na 
documentação contratual. 
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III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações contidas 

neste documento. As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial 

deverão ser comprovadas no local, prevalecendo sempre estas últimas. 

Nenhuma alteração nestas especificações poderá ser feita sem autorização, por 

escrito, da FISCALIZAÇÃO. A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, impugnar 

trabalhos feitos em desacordo ao especificado. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada experiência. 

Para casos específicos, deve-se providenciar o treinamento adequado da mão-de-
obra. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Aprovações, licenças e alvarás  

A Contratada, de acordo com as disposições contratuais e seus anexos, deverá 
providenciar junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias e 
Concessionárias todas as aprovações, registros, licenças e alvarás atinentes à execução 
da obra. 

1.1.1. RRT/ART  

É previsto que um Arquiteto/Engenheiro seja responsável pela obra e dessa forma deverá 
registrar no CAU/CREA os devidos serviços prestados. 

 

1.1.2. Licenças e Alvarás 

Antes do início da obra, a CONTRATADA deve solicitar ao IBAMA a autorização para a 
licença ambiental, tendo em vista que o Forte localiza-se em uma área de próxima ao rio 
Guaporé e ainda deverá ser solicitada autorização e orientação referentes às operações 
de desinfestação de pragas (morcegos, marimbondos e répteis) e erradicação de 
vegetação com uso de produtos químicos. 

A CONTRATADA deverá obter junto à Prefeitura Municipal de Costa Marques o alvará de 
construção na forma das disposições em vigor. 

Na necessidade de material para recuperação das estruturas, solicitar autorização ao 
DNPM para a extração da matéria prima. 

 

1.2. Ligações provisórias 

As instalações provisórias de força e luz em sistema de distribuição aéreo serão 
executadas de acordo com as instruções para ligações individuais das concessionárias de 
rede elétrica telefonia e internet. 

A água será fornecida pelos poços semi-artesianos existentes junto às instalações do 
Pelotão Especial de Fronteira, para sua captação estão sendo previstas a instalação de 
bombas hidráulicas (submersível e horizontal). Em caso de ausência de fornecimento nos 
períodos de estiagem prever retirada de água diretamente do rio Guaporé. 

Considerando que a obra está localizada próximo ao rio Guaporé deverão ser utilizados 
banheiros químicos ou sistema de fossa séptica para descarga de águas servidas. 
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1.3. Instalações provisórias 

Está prevista aluguel e instalação de uma estrutura mínima em containers metálicos para 
compor o canteiro de obras composto por escritório e banheiros.  

Para acessar o lado externo da muralha e guaritas está previsto o aluguel de uma torre 
metálica com altura de 6 m. 

2. AÇÕES COMUNITÁRIAS  

Deverão ser realizadas algumas ações educativas como parte da disseminação do 
conhecimento gerado pela obra, para tanto deverá ser disponibilizado EPIs (capacetes) 
para os integrantes dos grupos de visitas guiadas durante o período das obras. 

3. TESTES E PROSPECÇÕES 

Deverão ser realizadas prospecções, testes de consolidação e ensaios dos materiais 
visando conhecimento e funcionamento dos sistemas construtivos bem como o 
monitoramento durante o período das obras do comportamento dessas estruturas que já 
apresentam deformações e fissuras. 

3.1. Ensaios de consolidação e reparo de estruturas 

Durante as obras serão realizados testes de limpeza, tratamentos e de procedimentos de 
consolidação bem como ensaios de caracterização dos materiais visando os trabalhos de 
recuperação das alvenarias e revestimentos a serem adotados. Estes serviços estão 
previstos tanto para o conjunto poterna/latrinas quanto para as demais edificações 
intramuros, estas últimas, visando intervenções posteriores.  

Alguns testes serão realizados in loco para verificar a eficácia dos procedimentos e 
definição dos produtos e materiais mais adequados a serem aplicados para a 
consolidação, e estabilização e tratamento dessas estruturas. 

Para a caracterização de materiais e produtos a serem utilizados quer sejam em 
argamassas, pinturas, tijoleiras cerâmicas e rochas deverão ser realizados ensaios como: 
análise química para determinação de traço provável; granulometria por peneiramento;  
granulometria a laser; identificação de sais solúveis;  caracterização por microscopia ótica 
de camadas pictóricas, de lâminas petrográficas e microorganismos; análise química por 
fluorescência de raios x; difração de raios x para caracterização mineralógica e outros 
ensaios tais como de microscopia eletrônica  por varredura e análise química por meio de 
energia dispersiva (MEV/EDS) dentre outros de acordo com a natureza do material. Para 
tanto deverá ser feita a coleta técnica compatível com a investigação analítica a ser 
realizada. 

Os relatórios finais deverão conter a descrição dos procedimentos dos ensaios, indicação 
dos locais de coleta das amostras e os resultados obtidos com diretrizes a serem 
seguidas durante as obras de restauração da Poterna/Latrinas e para as próximas etapas 
de revitalização do Forte. 

Considerando que a matéria prima utilizada na construção do Forte é proveniente em 
grande parte daquele local, realizar testes e ensaios a partir do levantamento geológico 
da região para avaliar a correlação deste meio com o material construtivo, identificando os 
pontos de extração de rochas, de solos, de argila e areia que poderão ser empregados na 
confecção dos elementos em pedra, feitura de tijoleiras e argamassas (agregadas e 
ligantes). 

3.2. Monitoramento Guaritas 

Com o intuito de verificar a estabilidade das estruturas das 4 guaritas que já apresentam 
fissuras, estão previstas atividades de monitoramento do comportamento dessas 
anomalias durante o período das obras de restauração da poterna, conforme orientação 
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da Fiscalização. Os procedimentos de monitoramento deverão ser descritos em relatório 
de modo a orientar a continuidade desse acompanhamento pela Fiscalização/ proprietário 
do Bem. 

3.3. Impermeabilização das cúpulas das guaritas 

Uma das causas dos danos apresentados nas alvenarias das guaritas é a infiltração da 
água proveniente de cobertura. Assim como uma ação emergencial e preventiva, uma vez 
que as guaritas já apresentam danos estruturais, deverão ser realizados testes e ensaios 
para melhor conhecimento da argamassa original visando uma solução mais adequada. A 
princípio está prevista a aplicação de uma camada de revestimento impermeabilizante. 

3.4. Revestimento/injeção de argamassa de cal, areia e pós de tijolo das paredes e 
revestimentos das guaritas 

Realizar testes necessários visando soluções possíveis para consolidação estrutural das 
alvenarias das guaritas que apresentam fissuras. Como ação de conservação 
emergencial proceder com testes de injeção de argamassa de cal e pó de tijolo para 
consolidação dessas fissuras e readerência de revestimentos. Utilizar como traço inicial 
1:2:1 cal, areia e pó de tijolo com fator a/c = 0,55. 

3.5. Colagem de peças de cantaria com resina ou aditivos a base de epóxi 

Deverão ser feitos testes para identificar a melhor forma para a colagem de peças de 
cantaria considerando a porosidade da pedra. Está prevista a consolidação as peças de 
cantaria pertencentes ao conjunto poterna/latrinas, e as bacias de apoio das guaritas.  

3.6. Teste no sistema hidráulico original 

Realizar teste nos dutos para verificação do funcionamento do sistema hidráulico original, 
com uso de corante ou fumaça, a fim de identificar o percurso e local de lançamento dos 
resíduos. 

4. PROJETOS - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

4.1. Acompanhamento arqueológico 

Durante a execução da obra na poterna a empresa contratada, executará (a) 
acompanhamento arqueológico, com caráter preventivo visando evitar danos ao 
patrimônio arqueológico e arquitetônico, (b) Prospecções de natureza arqueológica, na 
eventual necessidade de ações de salvamento do patrimônio que possam fazer-se 
necessárias. 

O arqueólogo, devidamente autorizado através de Portaria emitida pelo CNA deverá 
apresentar relatório discriminando os trabalhos de acompanhamento arqueológico, 
observando o disposto na Lei nº 3.924, de 26/07/61, e na Portaria nº 07, de 01/12/88, do 
IPHAN.  
Os dados e informações obtidos nas prospecções, decorrentes das atividades (a) e (b) 
acima descritas, assim como sua análise e interpretação, bem como os produtos 
decorrentes, deverão ser submetidos ao IPHAN pela contratada para avaliação e aceite 
dos serviços conforme disposto na Portaria n°7, de 01/12/88. 
 

4.2. Prospecções arquitetônicas e estruturais 

Serão executadas as prospecções complementares de natureza arquitetônica ou 
estrutural indicadas no projeto e especificações, como também as que se fizerem 
necessárias durante a execução da obra.  

Basicamente, estas prospecções consistem na abertura de valas, trincheiras ou poços de 
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inspeção (escavações), remoções de revestimentos, pisos, aterros, entulhos, tendo por 
objetivo vistoriar, retirar amostras para testes e ensaios de laboratório, fotografar, filmar, 
identificar e documentar dimensões, formas, cores, materiais, sistemas construtivos, 
vestígios e demais marcas e sinais da “vida pregressa” da edificação que está sendo 
prospectada. 

Irão possibilitar além do conhecimento de matérias e sistemas construtivos, a verificação 
do estado de conservação das estruturas, possibilitando as deduções de hipóteses de 
diagnóstico, alternativas de soluções para as patologias apresentadas subsidiando a 
escolha de soluções mais adequadas. 

As prospecções deverão ser realizadas nos locais a serem indicados pela Fiscalização. 

As prospecções acima referidas e aquelas previstas durante a execução da obra e não 
contempladas no projeto executivo deverão ser comunicadas pela contratada ao IPHAN, 
para sua devida aprovação.  

Estão previstas inicialmente as prospecções: 
- na fiada de tijolos existentes sobre a entrada externa da poterna (lado fosso) 
com o objetivo de investigar a possível função de drenagem do volume do 
terrapleno sobre as abóbadas da poterna e latrinas ou ainda possível ligação 
com a ventilação das latrinas; 
- terrapleno junto a camisa interna da muralha até atingir o extradorso das 
estruturas abóbadas para investigar sobre a vinculação desses sistemas. 
- terrapleno no alinhamento da parede que divide a poterna da latrina para 
verificar a estrutura no encontro das abóbadas e existência de sistema de 
drenagem. 
- prospecções ao longo do sistema hidráulico até seu desague no rio Guaporé. 

 

4.3. Consultoria Especializada – Fortificações e ruínas 

A Contratada deverá providenciar profissional especialista em fortificações no que se diz 
respeito aos aspectos históricos, estéticos, artísticos, formais e técnicos. 

 O conhecimento dos materiais e sistemas construtivos irá orientar e auxiliar nas 
discussões referentes às intervenções pretendidas para o monumento e ainda contribuirá 
nas definições sobre as soluções de consolidação e estabilização dos elementos 
constituintes da fortificação. 

Em relação ao material empregado na construção do Forte irá pesquisar os possíveis 
pontos de extração da matéria prima subsidiando os testes e analises a serem 
executados. 

 

5. CANTEIRO DE SERVIÇOS 

5.1. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO LOCAL 

5.1.1. Sinalização de obra  

5.1.1.1. Placa de Obra 

Deverão ser instaladas 02 (unids.) placas de obras uma próxima à entrada 
principal e outra junto a área do canteiro (2,20 X 1,10) pintadas e fixadas em 
estrutura de madeira conforme modelo fornecido pelo IPHAN, contendo as 
seguintes informações: 

 Nome do edifício; 

 Descrição da obra; 

 Autores do projeto; 
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 Responsáveis técnicos e equipe técnica do IPHAN; 

 Empresa executora, valor da obra, nº CREA e nome do 

responsável técnico da empresa executora. 

 

 

A contratada terá 15 dias para a confecção das placas de obras. A primeira 
medição somente será efetivada, se as mesmas estiverem instaladas na obra 
nos locais previamente determinados pela fiscalização. 

5.1.1.2. Placa Informativa de segurança  

O canteiro de obras e os acessos internos deverão receber sinalização por 
meio de placas removíveis, com o objetivo de alertar quanto às áreas que 
estarão isoladas durante a execução dos serviços. A sinalização deverá indicar 
as saídas/entradas por meio de dizeres ou setas, alertar contra risco de quedas 
de detritos e identificar acessos. 
 

5.1.1.3. Placa Educativa  

Placas educativas para visitantes durante a obra. 
 

5.1.2. Limpeza e Preparo do Terreno 

5.1.2.1. Capina e limpeza manual de terreno  

5.1.2.2. Corte capoeira fina a foice 

5.1.2.3. Preparo manual de terreno sem raspagem superficial  

Consiste na remoção de vegetação (inclusive raízes e tocos de árvores) e 

outros elementos, como pedras e detritos ali encontrados, deixando o 

terreno completamente livre, para permitir a execução da obra. Essa 

limpeza deverá ser feita na área entorno do conjunto poterna/latrinas e nas 

áreas do canteiro. 

A Contratada deverá providenciar, sob sua responsabilidade, a obtenção 
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de licença para remoção de árvores se necessário. Somente deverão ser 

removidas as árvores consideradas pela Fiscalização como danos ao 

monumento. Os serviços de roçado, capina, destocamento e remoção de 

troncos, raízes e entulhos deverão ser executados manualmente. Devendo 

o material retirado ser transportado para locais determinados. 

A limpeza deve ser de tal ordem que deixe a área em condições de se 

iniciar os serviços de movimento de terra ou locação da obra. Deve ser 

procedida a manutenção periódica da limpeza, incluindo a remoção de 

detritos e entulhos da própria obra, até a entrega definitiva dos serviços. 

 

5.1.3. Tapume e Proteção de área operacional 

5.1.3.1. Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal 
e reaproveitamento de 2x 

5.1.3.2. Passadiços com tabuas de madeira para pedestres 

5.1.3.3. Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de 
madeira pontaletada 

Deverá ser executada a proteção com tapumes em chapa compensada 
plastificada (fenólica) e=6mm e altura mínima de 2,20m, de uma área do 
fosso junto do portão da poterna para carga e descarga de materiais e 
acesso ao canteiro de obras.  

Além do tapume na área externa à fortificação deverá ser executada 

isolamento com tela plástica e estrutura pontaleteada das áreas intramuros 
a serem trabalhadas. 

Está prevista a execução de proteção dos trechos de passagem de 

transeuntes no canteiro de serviços através de passadiços em tabuas de 

madeira e proteção do piso original com madeirite, considerando que se 

trata de uma obra num dos acessos do Forte. 

 

5.1.3.4. Aluguel de tenda piramidal - 12x12 - lona pvc  com estrutura em  
fabricado no tubo industrial galvanizado com kit de estacas e cordas para 
fixação por tenda, com altura de 5 mts em base de 50x50 cm. 

Deverá ser fornecida e instalada uma cobertura provisória sobre a 

poterna/latrinas em tenda de lona com estrutura metálica, em quatro águas 

de fácil transposição a fim de proteger toda área a ser trabalhada e de 

forma a garantir a mobilidade dessa estrutura conforme o andamento dos 

trabalhos.  

Além da proteção dessa área que sofrerá remoção do terrapleno está 

prevista também a proteção da área destinada as operações de apoio aos 

serviços. 

As 2 tendas serão de 12x12m conforme especificação: 

Tenda piramidal em lona pvc calandrado com solda eletrônica. tratamento 

antiferruginoso (galvanização), pés de sustentação de 2,5 polegadas na 

chapa 16, com 3,5 mts de altura e base de 12x12 cm na chapa 1/8. cantos 

e encaixe central de 2 polegadas na chapa 13, varões medianos no tubo 1 

3/4 na chapa 16.escadas laterais com 3,90m linear por 21 cm de largura, 

fabricado no tubo industrial galvanizado 1, 1/2 na chapa 18. varões 

médios, fabricados no tubo industrial galvanizado 1, 1/4 na chapa 18. 01 
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kit de estacas e cordas para fixação por tenda, com altura de 5 mts em 

base de 50x50 cm. 

6. EDIFICAÇÕES DA PRAÇA D’ARMAS 

6.1. PROTEÇÃO DOS PISOS REMANESCENTES DAS EDIFICAÇÕES INTERNAS 

As estruturas remanescentes de pisos e divisórias internas das edificações 

intramuros deverão receber proteção como uma medida provisória de 

conservação até a definição e execução do projeto de revitalização. Os pisos 

em tijoleiras, bem como os remanescentes de algumas paredes divisórias em 

taipa, receberão proteção através da execução de uma camada drenante 

composta por geotextil e 15 cm de brita. 

Primeiramente deverá ser executada limpeza manual cuidadosa de toda a 

área interna das edificações com remoção dos sedimentos acumulados sobre 

o piso. Na sequência serão executados anteparos em alvenaria de tijolos nos 

vãos de portas e nos trechos desabados para evitar a fuga do material 

drenante.  

6.1.1. Limpeza das áreas internas das 15 edificações 

A limpeza deverá ser manual, a utilização de ferramentas para a remoção de 

vegetação será definida após avaliação da Fiscalização considerando a 

fragilidade em que o material cerâmico se encontra. Proceder com remoção 

cuidadosa dos sedimentos acumulados por sobre o piso original em tijoleira e 

varredura da área a ser protegida. Os elementos que estiverem soltos 

deverão permanecer no local. 

A remoção de vegetação fixada nas divisórias em taipa deverá ser cuidadosa 

sem emprego de ferramentas e, se necessário primeiramente aplicar 

herbicida. 

O descarte dos sedimentos e vegetação deverá ser em local apropriado a ser 

definido pela fiscalização. 

6.1.2. Camada drenante  

6.1.2.1. Anteparo em alvenaria de tijolos maciços nos vãos de porta e trechos 
desabados  

Para evitar a fuga do material drenante deverá ser executado um anteparo de 

20 cm de altura em alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm em 1 vez 

assentados com argamassa de cimento e areia.  

Primeiramente a tijoleira do piso e a cantaria das ombreiras e soleiras que 

ficarão em contato com essa alvenaria, deverão ser protegidos com lona 

plástica estruturada. 

6.1.2.2. Execução de camada drenante de brita nº3 e filtro de transição em 
geotêxtil sobre a tijoleira existente e remanescentes de divisórias internas 
em taipa 

Proceder com o cobrimento de toda a área com geotêxtil 100% polipropileno 

com os devido transpasse nos locais de emendas da manta e na sequencia, 

proceder com o espalhamento manual de uma camada de 15 cm brita nº 3. 

Os remanescentes das divisórias em taipa deverão estar totalmente 

protegidos, para tanto, a altura da camada drenante poderá ultrapassar o 
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limite médio estabelecido (verificar no local). 

 

7. CONJUNTO POTERNA/ LATRINAS NORTE E SUL 

Após limpeza do local proceder com os escoramentos. 

 Antes de iniciar os serviços de recuperação das estruturas do conjunto 

poterna/latrinas, deverão ser feitas prospecções arquitetônicas com 

acompanhamento arqueológico visando o entendimento do sistema construtivo 

das abóbadas e das cortinas de contenção do terrapleno e investigar a existência 

de um sistema de drenagem desse volume de aterro e ainda verificar o estado de 

conservação dessas estruturas. Soma-se a isto a investigação do funcionamento 

do sistema hidráulico que está diretamente ligado às latrinas. 

Os serviços de recuperação do conjunto poterna/latrinas compreendem: a 

consolidação das estruturas, a complementação de trechos desmoronados, a 

recolocação de peças de cantaria, e o saneamento das estruturas enterradas 

mediante a execução de drenagem e impermeabilização das abóbadas. 

Além das pedras fruto de desmoronamentos, as quais se encontram próximas à 

edificação, poderá ser utilizado o material disponível nos baluartes para as 

complementações que forem necessárias. 

Quanto a argamassa a ser utilizada nos serviços de consolidação e estabilização 

do sistema, deverão ser realizados testes no local a partir dos traços propostos 

nas especificações a seguir. 

7.1. ESCORAMENTOS, CONTENÇÕES E ANDAIMES 

7.1.1. Escoramentos 

7.1.1.1. Fechamento provisório dos vãos com alvenaria 

Caso necessário, a fim de garantir melhor estabilidade à estrutura da poterna e 

latrinas foram previstas a execução de paredes em alvenaria de tijolos maciços 

assentados com argamassa fraca de cimento e areia para fechamento dos vãos. 

Deve-se ter o cuidado de executar isolamento das áreas de contato com essa 

alvenaria utilizando lona plástica. 

Escoramentos 

7.1.1.2. Locação de escora metálica telescópica, com altura regulável de 
*1,80* a *3,20* mês 3,19 m, com capacidade de carga de no mínimo 
1000 kgf (10 km), incluso tripé e forcado 

7.1.1.3. Escora do intradorso das abóbadas ao longo de todo o comprimento 
da poterna, latrina norte e latrina Sul 

7.1.1.4. Vigota de madeira não aparelhada 5x10cm, maçaranduba, angelim 
ou equivalente da região 

Verificar as condições do terreno natural para apoio das escoras. Caso não 

apresente boa consistência deverão ser utilizados pranchões ou peças de madeira 

para melhorar as condições da capacidade de suporte. 

Para o escoramento de superfícies curvas as cambotas serão realizadas em 

madeira, para tanto realizar a disposição das peças de forma a se encaixar ao 

desenvolvimento dos arcos e das abóbadas. 
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Fixar as peças utilizando pregos rebatendo as cabeças de forma a não causar 

ferimentos nos operários ou em futuras operações de manutenção. 

Conferir inclinação e posicionamento das peças e contraventamento do sistema. 

Os escoramentos deverão apresentar sapatas ajustáveis, montante monobloco de 

alta resistência no ponto de apoio, ou seja, as ponteiras são conformadas no 

próprio tubo, sem soldas ou prensagem. 

7.1.2. Contenção paredes laterais do poço 

7.1.2.1. Escora de vala - fosso de acesso ao sistema hidraulico original - em 
frente a fachada NE da poterna 

Está previsto a contenção das paredes laterais e fechamento do poço de acesso 

ao sistema hidráulico original, em frente ao acesso da fachada NE da poterna. 

Trata-se de poço com profundidade aproximadamente de 3,5 m executado em 

tempos remotos e que deixa à mostra o ponto do divisor de águas do sistema 

hidráulico original. Contudo, esse poço está localizado junto ao acesso da 

poterna, área que está prevista para um de transito intenso durante e após as 

obras. Neste sentido, como uma medida preventiva, deverá ser executado 

escoramento de suas paredes e fechamento em chapa de aço e=½”. 

7.1.3. Andaimes 

Os andaimes tipo fachadeiro serão construídos ou montados sempre que for 

necessário executar trabalhos em lugares elevados e cujo tempo de duração, ou 

tipo de atividade, não justifique o uso de escadas. 

Todos os andaimes deverão ter em suas extremidades elementos/painéis com 

escadas para acesso aos mesmos e controle da Fiscalização. 

Todos os andaimes deverão ter plataformas horizontais de trabalho. 

O piso das plataformas de trabalho dos andaimes, ser nivelado e fixado de modo 

seguro e resistente. O piso de trabalho deverá ser em tábuas fixadas À estrutura 

para evitar escorregamento.  

O andaime deverá ser fabricado conforme norma ABNT NBR-6494, em tubos de 

aço carbono SAE 1010, ø 42,2 mm e espessura de 2,65 mm, com pintura por 

processo de imersão, com esmalte sintético na cor cinza escuro. 

Os montantes desses andaimes devem apoiar-se em bases sólidas, resistentes e 

que os mantenham perfeitamente aprumados.  

Os andaimes deverão apresentar sapatas ajustáveis, montante monobloco de alta 

resistência no ponto de apoio, ou seja, as ponteiras são conformadas no próprio 

tubo, sem soldas ou prensagem. 

7.2. HIGIENIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO 

7.2.1. Limpeza e preparo do local 

7.2.1.1. Desinfestação dos morcegos 

Considerando-se que cisterna e as latrinas são ambientes habitados por 

morcegos esses animais deverão removidos antes do início dos serviços e 
quaisquer acessos a esses locais deverão ser fechados para que não 

retornem. Como são animais de hábitos sazonais a população varia podendo 

ocorrer aumento ou evasão, quando do início das obras. 
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Caso a população esteja ativa nesses ambientes internos deve-se tomar 

cuidado na remoção do acúmulo de suas fezes tanto nos pisos quanto nas 

paredes As fezes dos morcegos são elementos de alta propagação de 
microorganismos patogênicos, a limpeza dos locais infestados constitui 

medida prévia obrigatória. Toda a área dos planos horizontais pisos topo de 

frisos das paredes bem como os planos verticais das paredes deverão ser 
totalmente limpos. 

Toda a área com acúmulo de fezes dos morcegos deverá ser umedecida com 
água, água sanitária ou outro desinfetante, procedendo-se, então, a limpeza 

mecânica com uso de escovas, vassouras para descontaminação do local e 

EPIs apropriados. 

O uso de máscara protetora ou pano úmido protegendo as vias respiratórias 

(boca e nariz) é de extrema importância, pois a inalação de partículas de 
fezes ressecadas pode induzir a ocorrência de doenças. A destinação 

sanitária dos resíduos é outro passo fundamental de segurança. 

Os serviços de higienização e limpeza destas áreas infestadas deverão ser 
realizados anteriormente aos serviços de limpeza geral desses ambientes. 

7.2.1.2. Limpeza e desobstrução do sistema original de drenagem 

Deverá ser realizado um teste nos dutos para verificação do funcionamento do 
sistema hidráulico original, com uso de água ou fumaça, a fim de identificar o 

percurso e local de lançamento dos resíduos. Para tanto é necessário realizar 

limpeza, desobstrução da entradas e saídas dos dutos no fundo da fossa das 
latrinas. 

7.2.1.3. Remoção do material do terrapleno por sobre as abóbadas 

O desaterro do material do terrapleno até o nível da face superior das 
abóbadas deverá ser feito por trechos conforme determinação da Fiscalização 
e de acordo com o conhecimento obtido após as prospecções. 

Todo o material retirado deverá ser peneirado separando seus componentes os 
quais deverão ser depositados em local protegido para seu reaproveitamento 
após a recuperação e impermeabilização da estrutura. 

Os materiais provenientes da escavação poderão ser depositados e 
protegidos com lonas próximos ao local da escavação. 

Este serviço deverá ter acompanhamento arqueológico. 

7.2.1.4. Erradicação da vegetação oportunista  da fachada NE com retirada 
de raízes remanescentes e aplicação de herbicida 

Erradicadas qualquer tipo de vegetação de todas as paredes. 

 Quando possível, deve-se retirar a vegetação manualmente, de forma 

cuidadosa. Para vegetação de maior porte, é necessário injetar herbicida 
(Tordon ou similar) na raiz para secar e só posteriormente cortar os ramos e 

raízes. Esta operação deve ser feita por profissional habilitado e autorizada 
pelo ICMbio. Para a aplicação do produto devem ser seguidas as instruções 

do fabricante. 

7.2.1.5. Limpeza preliminar das superfícies das abóbadas das paredes- 
escovação e retirada de revestimento solto e deteriorado para avaliação 
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7.2.1.6. Remoção do material acumulado sobre o piso e entulhos 

Deverá ser executada primeiramente uma limpeza superficial a seco com uso 

de escovas de cerdas macias para retirada das sujidades, vegetação e 
partículas soltas. 

Em seguida realizar uma limpeza úmida com água e sabão neutro, na 
proporção 1:100, com uso de escovas e vassouras de cerdas macias. 

(referência: Detertec ou similar, detergente com PH de 6,5 à 7,5). 

Realizar remoção do material produto da limpeza preliminar.  

7.2.1.7. Mapeamento de danos e registro fotográfico, cadastro do 
posicionamento das pedras nos trechos a serem desmontados. 

Realizar a verificação do estado de conservação de toda a estrutura do 
conjunto poterna/latrinas (intradorso e extradorso das abóbadas, paredes 

internas e fachadas), com registro gráfico e fotográfico das áreas 
comprometidas, identificando os pontos de elementos soltos e/ou faltantes 

(lacunas), das trincas e fissuras, dos locais com desagregação do suporte 

e/ou lacunas no revestimento de modo a subsidiar a adoção de soluções de 
intervenção adequadas a cada patologia apresentada e ainda quantificar a 

extensão da intervenção. 

Todas as áreas degradadas deverão ser demarcadas previamente em 

conjunto com a fiscalização. Este mapeamento de danos deve ser registrado 

por fotografia e ainda constar num desenho gráfico (dwg) a ser entregue à 
fiscalização no final da obra. Além disso, o cadastro arquitetônico/estrutural 

deverá ser complementado conforme informações adquiridas durante a 
execução das obras. 

Todos os trechos que necessitarem de desmontagem deverão ter cada um de 

seus componentes previamente identificados e registrados graficamente para 
que retornem a sua posição original durante os serviços de consolidação. 

7.2.2. Consolidação e estabilização 

Estas ações visam essencialmente melhorar as funções estáticas diretamente 

responsáveis pela resistência e estabilidade estrutural minimizando a velocidade de 

degradação, através de procedimentos que garantam a continuidade dos sistemas 

e que recuperam a coesão dos materiais, aumentando assim a capacidade de 

carga das estruturas.  

Iniciar os serviços de consolidação (embrechamentos e preenchimentos de lacunas 

injeções) das abóbadas pelo extradorso e, na sequencia, o intradorso e, somente 

depois executar a impermeabilização e recomposição do terrapleno. 

Com o extradorso descoberto deverão ser removidas impurezas, material solto e 

sujidades mantendo-se as argamassas sãs e consolidando-se as eventualmente 

desagregadas.  

As argamassas a serem utilizadas nos serviços abaixo descritos deverão ser 

ensaidas na obra para os ajustes necessários. Deve-se ter cuidado com a 

espessura dessa argamassa buscando uma uniformidade da camada. A área 

deverá ficar em contato com o ar permitindo a carbonatação da argamassa utilizada 

na consolidação. 

A consistência das argamassas de cal no geral deve ser pastosa, bastante plástica, 

apresentar boa trabalhabilidade, boa aderência e quase nada de água deve ser 

acrescentado, pois a pasta de cal já contém, muitas vezes, a quantidade de água 
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suficiente para a correta consistência.  

As argamassas de acabamento, que são bastante ricas em cal e areia de textura 

fina, devem ser mais fluidas e aplicadas com desempenadeira de metal ou alisadas 

com colher. 

Se a argamassa estiver com água em excesso, deve descansar para evaporá-la. 

A argamassa de cal deve ser bastante amassada e misturada manualmente ou, se 

possível, usando um misturador mecânico de argamassas, de preferência com eixo 

central e pás giratórias. 

A limpeza para retirar qualquer sujidade que venha comprometer a 

continuidade dos serviços poderá ser realizada somente após a cura de no 

mínimo 48 horas das argamassas de recomposição das lacunas, trincas e/ou 

fissuras. 

 

Quanto aos ligantes e agregados, componentes das argamassas: 

A cal a ser utilizada deverá ter garantia de qualidade e procedência, pois isso 

influencia diretamente no processo de carbonatação.  

A cal a ser adquirida deverá seguir os requisitos da NBR 7175/2003 e certificar de 

que a empresa fornecedora seja integrante do Programa Setorial da Qualidade 

(PSQ) do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H). 

De modo geral: quanto mais pura e fina for a cal melhor para seu comportamento 

como ligante. 

No caso de conseguir cal virgem ou em pedra calcária pura esta deve ser calcinada 

no máximo 3 dias antes. 

Preparação da cal no canteiro: 

• Usar todos os EPIs (óculos, luvas e roupas); 

• Utilizar tanques impermeáveis para hidratar a cal usando uma pá de madeira 

longa para mexer a cal durante a hidratação em água potável;  

• Para fazer a pasta de cal peneirar a cal hidratada (peneiras de 2mm ou 

menos) quanto mais fina melhor. Se de boa plasticidade terá aspecto 

pastoso e graxo chamada de cal “gorda”; 

• Após estes procedimentos, armazenar a cal em recipientes plásticos com 

tampa respeitando seu tempo (emboço e argamassas de assentamento – 

mínimo 3 semanas de descanso; rebocos mínimo de 3 meses) 

Caso seja utilizada a cal hidratada a seco em pó (comercial), seguidos parâmetros 

de características citados anteriormente, esta deve ser hidratada em água potável 

pelo menos por uma semana. 

 

7.2.2.1. Desmontagem de alvenaria de pedra: parte superior da fachada NE, 
canto superior do vão de acesso da latrina sul, e parte do encontro das 
fachadas NE e SE 

Está previsto o desmonte: 

• da fiada de alvenaria de pedras sobre a fachada NE para que seja 
executado o serviço de consolidação da extremidade da abóbada e do 

arco do vão de entrada da poterna e latrinas; 

• do canto superior do vão de acesso da latrina sul para retirada das 
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raízes da vegetação que ali se desenvolveu;  

• de parte do encontro da fachada NE com a fachada SE incluindo um 

trecho desta ultima junto ao terrapleno,  

• das peças de cantaria da cercadura dos vãos para seu posterior 

posicionamento. 

Para esse procedimento todas as peças que compõe a alvenarias deverão 
estar previamente cadastradas conforme item 7.2.1.7. 

Depois da retirada os blocos estes deverão ser reservados para sua posterior 
recolocação. 

Para a realização do desmonte é necessário que o escoramento temporário 

suporte a carga proveniente da zona envolvente. 

7.2.2.2. Transporte do material selecionado depositado nos baluartes para 
recompor as alvenarias  (100 m) 

Grande parte do material fruto de desmoronamento das edificações internas 

encontra-se armazenado nos baluartes.  

Para a recomposição dos trechos desmoronados e consolidações da estrutura do 

conjunto poterna/latrinas além do material que se encontra espalhado próximo à 

edificação, se necessário, utilizar aquele material depositado nos baluartes. 

Assim, está previsto a seleção e transporte de peças de alvenaria em geral e 

também de cantaria que porventura pertençam a poterna e que estejam naqueles 

depósitos. 

7.2.2.3. Consolidação de elementos em cantaria - colagem de partes com 
resinas e aditivos a base de epóxi e uso de pino de aço inoxidável. 

7.2.2.4. Pino de aço liso 1/4 ", haste = *53* mm  

Após identificação das peças, que se encontram armazenadas nos baluartes, 

verificar seu estado de conservação para reaproveitamento. Caso estejam 

rompidas e/ou fissuradas deverão ser consolidadas com resina e aditivos a base 

de epóxi e, se necessário, unidas por pinos de aço inoxidável de aço liso 1/4 ", 

haste = *53* mm conforme resultados de testes e ensaios previstos no item 

03.01. A triagem desse material bem como a decisão pela sua consolidação 

deverá seguir orientações da Fiscalização. 

Caso não sejam encontradas todas as peças de vergas, ombreiras, cunhal e 

cimalhas, a mesmas deverão ser confeccionadas a partir de material proveniente 

de jazidas da região ou reproduzidas com outro material. Esta decisão será 

tomada pela Fiscalização juntamente com os profissionais especializados 

contratados. Para o caso de utilizar rochas da região, buscar junto aos dos órgãos 

de controle (DNPM) a licença para extração da matéria prima. 

7.2.2.5. Remoção de todo revestimento deteriorado das paredes e abóbadas 

Após demarcação das áreas sem condições de reaproveitamento, proceder a 
retirada cuidadosa do emboço/reboco sem danificar os materiais construtivos 

originais. 

Retirar todas as partes que estiverem soltas. Escovar a superfície a seco, 
utilizando escovas de cerdas macias ou jatos de ar de baixa pressão. Retirar 

todo material solto ou poeira. 

A limpeza da superfície por hidrojateamento só será permitida após testes 
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prévios. 

7.2.2.6. Descarte dos detritos de demolição 

Todo o material fruto da demolição, como argamassa deteriorada e outros 

detritos deverão ser removido e descartado. 

7.2.2.7. Embrechamento, colmatação de lacunas, reassentamento de 
elementos soltos e substituição de elementos degradados das abóbadas  

O Embrechamento e colmatação de lacunas consiste na introdução de pequenas 

pedras ou pedaços de tijolos, fixados com argamassa de cal e argila e areia no 

traço 1:0,5:3, por meio de pressão desses elementos/fragmentos, de forma que 

os interstícios ou cavidades fiquem totalmente preenchidos. Antes, porém são 

necessárias a limpeza e umidificação com aguada de cal das áreas a receber a 

argamassa por meio de vaporizador ou brocha. 

 A seguir, com uso de espátula deve ser aplicada a argamassa aos poucos e 

cuidadosamente até completar a cavidade e a área a recobrir/consolidar. Aplicar 

cacos cerâmicos ou fragmentos de pedras umedecidos para eventuais 

complementações e preenchimentos. 

 Após a argamassa secar um pouco e após pressionar cuidadosamente com a 

espátula para prevenir espaços vazios nas cavidades e áreas que foram 

preenchidas, regularizar a superfície.  

Deve-se ter cuidado com a espessura da argamassa buscando uniformidade nos 

espaçamentos. 

Utilizar preferencialmente material cerâmico antigo de modo a garantir unidade no 

módulo de elasticidade dos elementos constituintes.  

Tanto os elementos que se encontram soltos quanto aqueles a serem 

substituídos, deverão ser retirados cuidadosamente e reassentados ou inserido 

um novo elemento previamente molhado e envolto em argamassa nas faces que 

ficarão em contato com os demais, retirando os excessos de argamassa e dar 

forma final ao rejunte. 

7.2.2.8. Tratamento de fissuras na alvenaria com injeção de argamassa de 
cal, areia  

A técnica de consolidação das alvenarias por injeção consiste na introdução de 

caldas através de furos previamente realizados nos paramentos para 

preenchimento de vazios interiores e/ou selagem de fissuras melhorando as 

características físicas e mecânicas do sistema.  

Limpeza rigorosa as fissuras de maior profundidade de preferência utilizando ar 

comprimido. 

Executar furos sobre as fissuras as perfurações deverão ser executadas ao longo 

da fissura e em correspondência com as juntas, nunca sobre as pedras, com uma 

distância de 30 a 60 cm entre os furos com profundidade entre 2/3 e 3/4 da 

espessura da alvenaria a ser recuperada. Para o caso de paramentos verticais a 

furação deverá ter uma pequena inclinação para baixo. 

Inserir os purgadores que devem ser em tubo plástico cristal de 20 mm de 

diâmetro fixados com argamassa de cal e areia no traço 1:4. A extremidade que 

será introduzida na fissura deverá ser previamente lixada de modo a melhorar a 

aderência.  

Antes de efetuar a injeção a alvenaria deverá ser lavada até sua saturação. 
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No caso de paramentos verticais, a injeção deve ser a baixa pressão de baixo 

para cima, com injetoras de gravidade a argamassa deverá ser definida em 

ensaios prévios podendo ser usada como 1ª tentativa uma argamassa de cal 

areia e pó de tijolo na proporção 1:2:1 com fator a/c= 0,55.  

Depois que a calda endurecer os tubos deverão ser removidos e retirados e feita 

obturação e acabamento dos furos com argamassa.  

7.2.2.9. Consolidação dos arcos em alvenaria de pedra com preenchimento 
de lacunas, injeção de argamassa de cal e pó de tijolo, embrechamento 
com argamassa de cal e areia  com inserção de elementos de diversos 
tamanhos nos interstícios 

Conforme 7.2.2.7 e 7.2.2.8 

7.2.2.10. Desmontagem de arcos de tijolos 

Após limpeza e verificação do estado de conservação, na impossibilidade 

de recuperação dos arcos que compõem as padieiras sobre os vãos dos 

acessos, está prevista a sua desmontagem. Esta operação deverá ser 

cuidadosa para reaproveitamento dos tijolos. 

Para a realização do desmonte é necessário a garantia do escoramento para 

suporte temporário a da área de influência do carregamento dos arcos a serem 

reconstruídos. 

7.2.2.11. Reconstrução de arcos de tijolos com 30cm de espessura, incluindo 
cimbramento e formas. 

Inicialmente executar as formas de madeira e cimbramento o qual deverá 

ser dimensionado para a sustentação de carga máxima de trabalho de 200 

Kg/m² até a colocação da peça de fecho. Proceder com o assentamento dos 

tijolos em ambos os lados simultaneamente até 1/3 da altura total 

completando com a alvenaria de fechamento lateral. Na sequencia e ainda 

simultaneamente assentar o restante dos tijolos até o elemento de fecho. E 

de novo completando as fiadas de alvenaria até a altura desejada, 

encastrando bem esta alvenaria contra a aduela do arco. A argamassa entre 

aos tijolos do arco deve ser mínima, mas o necessário para evitar o contato 

direto dos elementos cerâmicos. 

7.2.2.12. Consolidação da alvenaria de pedra da fachada NE e SE 

Conforme 7.2.2.7 e 7.2.2.8 

7.2.2.13. Remontagem de trechos que foram desmontados  

Essa técnica de estabilização tem o intuito de corrigir deformações e desaprumos 

permitindo ainda a inserção de elementos de reforço. 

Está prevista a remontagem para os trechos descritos no item 7.2.2.1 que 

sofreram desmontagem. 

Após limpeza do local proceder com a remontagem do trecho posicionando as 

peças conforme cadastro prévio. Utilizar argamassa de cal e argila e areia no 

traço 1:0,5:3. 

Primeiramente executar limpeza do substrato (estrutura original) e aplicar aguada 

de cal sobre ele como ponte de aderência para receber a argamassa de 

reconstituição. 
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7.2.2.14. Recomposição de trechos desmoronados com pedras existentes no 
local considerando parede com 90 cm de espessura 

A recomposição de trechos desmoronados do conjunto poterna/latrinas é 

necessária para a estabilidade global da estrutura, pois considerando que 

estamos diante de uma edificação enterrada o trecho a ser recomposto faz parte 

do sistema de contenção do terrapleno.  

Após limpeza do local proceder com a remontagem do trecho posicionando as 

peças conforme cadastro. Utilizar argamassa de cal e argila e areia no traço 

1:0,5:3. 

A recomposição está prevista para os trechos desabados como parte das 

fachadas SE, extremidade e topo da fachada NE. Este serviço deverá utilizar o 

material proveniente de desmoronamentos que se encontra armazenado nos 

baluartes. As peças de cantaria necessárias deverão seguir o descrito no item 

7.2.2.3. 

Recompor o volume perdido com inserção das peças de cantaria tomando o 

cuidado de executar alguns elementos de costura entre o existente e o trecho a 

ser reconstruído de modo a garantir continuidade da estrutura. Utilizar argamassa 

de cal e argila e areia no traço 1:0,5:3. 

Primeiramente executar limpeza do substrato (estrutura original) e aplicar aguada 

de cal sobre ele como ponte de aderência para receber a argamassa de 

reconstituição. 

Assentar os blocos e perpianhos conforme a disposição das construções 

existentes, embrechando os vãos entre os blocos maiores com pedras de 

dimensões menores, ou seja, antes do início dos trabalhos deve-se entender a 

lógica de disposição para que a recomposição não resulte em algo desconexo da 

edificação como um todo. A argamassa de assentamento deve ter espessura 

semelhante àquelas originais que se encontram nas adjacências da área a ser 

recomposta. Manter o trecho coberto após a execução protegendo contra o sol 

para evitar secagem rápida, bem como contra a chuva para evitar a inibição da 

carbonatação.   

7.2.2.15. Inserção de elementos de cantaria ou pré-moldados nas cercaduras 
dos vãos e cimalhas assentados com argamassa de cal, argila e areia 
(1:0,5:3)  

Os elementos de cantaria das cercaduras dos vãos de acesso da fachada NE 

bem como as cimalhas do topo desta parede que foram retirados por estarem em 

desaprumo e deslocados ou então aqueles que desabaram deverão ser 

reposicionados. 

Após limpeza do local proceder com a recolocação desses elementos 

posicionando conforme cadastro. Utilizar argamassa de cal e argila e areia no 

traço 1:0,5:3. 

Primeiramente executar limpeza do substrato (estrutura original) e aplicar aguada 

de cal sobre ele como ponte de aderência para receber a argamassa de 

reconstituição. 

7.2.2.16. Confecção de elementos pré-moldados para compor cunhal e 
cercadura dos vãos e  de um trecho junto a verga da entrada da latrina 
sul onde houve fixação de vegetação de grande porte 

7.2.2.17. Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa 
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de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. 

Primeiramente deverão ser identificados os elementos de cantaria que pertenciam 

ao conjunto poterna latrinas. Essas peças deverão ser cuidadosamente 

transportadas para junto do canteiro e, se necessário, receber os devidos 

tratamentos de limpeza e consolidação. 

Caso não sejam encontradas todas as peças de cantaria na inviabilidade serem 

reproduzidas em pedra ou no impedimento da extração de matéria prima local, 

uma possível opção é a confecção dessas peças em concreto. 

A partir dos elementos disponíveis (vergas, ombreiras, cimalhas e cunhal) 

confeccionar os moldes em chapa de compensado resinado liso plastificado com 

mesma dimensão e formato dos pré-existentes. 

O preenchimento das formas deverá ser em concreto utilizando a pedra da região 

como material inerte com adição de terra de forma a obter coloração próxima à da 

pedra canga. O traço para esse concreto deverá ser fornecido pela consultoria 

especializada e testes com matéria prima local. 

Realizar o adensamento por meio de vibração interna ou externa através do uso 

de vibradores de imersão ou mesas vibratórias. 

Proceder com a cura dos elementos por aspersão de água mantendo a superfície 

úmida. 

Separar corpos de prova para encaminhar ao laboratório para ensaio de 

resistência à compressão.  

7.2.3. Revestimentos de paredes e abóbadas 

Nas áreas de reparos necessárias e de substituições, parciais ou totais, de 

argamassas de revestimento emboço/reboco é indispensável que os materiais de 

substituição sejam compatíveis aos originais, ou seja, com propriedades físico-

químicas de acordo com traço especificado após caracterização do material 

original em laboratório. 

7.2.3.1. Consolidação do reboco existente com aguada de cal extinta na obra 
com aplicações sucessivas 

Após verificação do estado de conservação das argamassas os trechos do 

revestimento original que porventura forem mantidos deverão ser consolidados 

mediante a aplicação por pincelamento de 40 demãos de aguada de cal para  

consolidação da microestrutura da superfície do revestimento. As demãos 

deverão ser aplicadas preferencialmente com pulverizador podendo também ser 

utilizado pincelamento por brocha. 

A água de cal é um produto transparente que se forma na superfície depois da 

hidratação da cal em pasta. 

7.2.3.2. Execução de revestimentos com argamassa a base de cal 

Limpar à seco a alvenaria com uso de um vassourão de cerdas macias ou uso de 

compressor de baixa pressão. Após esta limpeza seca, estas áreas devem ser 

saturadas (molhados) antes da aplicação, porém sem formação de filme d´água. 

No caso de alvenarias muito contaminadas por sais, deve-se retirar e aprofundar 

juntas (2 a 3 cm) depois de deixar as paredes evaporarem a umidade por duas a 

três semanas. E deve-se ter o cuidado de recolher o material contaminado para 

evitar de recontaminar as paredes. 
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O emboço ou reboco deve ser atirado ou aplicado com o máximo de impacto, de 

força, para aderir bem à parede; de preferência, não deve secar completamente 

para aplicação da 2ª camada, e deve conter suficiente quantidade de agregado 

grosso para fornecer boa liga mecânica. 

Não se deve aplicar uma camada de argamassa muito espessa de uma só vez 

(máximo de 1,25cm). É essencial que a argamassa de cal não seja alisada com a 

base da colher logo após sua aplicação, pois esse procedimento puxa a cal para 

a superfície, deixa a argamassa fraca e provoca fissuras. 

As argamassas de cal devem secar lentamente. As camadas devem ser 

regularizadas com a colher, emparelhadas com réguas de madeira ou metal e 

acabadas com desempenadeiras de madeira, metal, feltro ou na colher. A textura 

do acabamento final deve ser definida com critério tanto para se harmonizar com 

o conjunto da obra como para apresentar características que melhorem o 

desempenho e a durabilidade do reboco. Texturas de acabamento mais arenosas 

ajudam a parede a respirar, texturas mais compactadas com pasta de cal e 

acabadas à colher ou desempenadeira de metal fecham mais os poros. 

As superfícies de reboco devem ser umedecidas durante a primeira semana 

(condições de campo irão indicar o tempo) para evitar a retração e o 

aparecimento de fissuras por secarem muito rapidamente. 

7.3. DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO 

Como medida para saneamento da umidade descendente nas paredes e 

abóbadas, está prevista a aplicação de geomembrana por sobre o extradorso das 

abóbadas e execução de canaleta de concreto estruturado com tela plástica. 

Entretanto, somente após o conhecimento obtido através das prospecções a 

solução para a drenagem e saneamento do conjunto será definida. 

Os serviços de drenagem e impermeabilização deverão ser executados com a 

estrutura das abóbadas ainda escorada. 

7.3.1. Regularização de superfície com argamassa 

Após a consolidação do extradorso da abóbada (item 7.2.2) efetuar limpeza de 

toda a área com varrimento das superfícies e lavagem com baldeação de água. 

 Na sequencia proceder com a execução de camada de regularização por sobre a 

superfície do conjunto poterna/ latrinas. 

Aplicar no extradorso da abóbadas e até a altura da primeira fiada de blocos das 

paredes nos extremos (faces internas da muralha e trechos a serem enterrados 

da cortina e das fachadas) uma camada de argamassa de cal e argila e areia 

traço 1:0,5:3 – na espessura final de 2 a 3 cm, consistindo na aplicação 

sequencial de chapisco, pré-camada de cal e camada de argamassa final. A 

argamassa deverá cobrir toda a extensão das abódadas inclusive o encontro 

delas entre si e entre as superfícies verticais que delimitam o espaço do conjunto 

(somente até a altura da primeira fiada de blocos). Os trabalhos de recobrimento 

(terrapleno) só serão executados após a consolidação do intradorso das 

abóbadas e ainda após a garantia da cura da argamassa de regularização. 

7.3.2. Calha drenante no encontro das abóbadas 

7.3.3. Calha em concreto simples 

No encontro das abóbadas (entre si e com os paramentos verticais) está prevista 

o preenchimento com material drenante envolto em geotextil. Contudo esta 
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solução deverá ser revista de acordo com o sistema de drenagem original a ser 

revelado nas prospecções e ainda verificar a necessidade da colocação de calha 

em concreto. 

Está prevista a execução de um dreno composto por um volume de brita 

envolvido por geotêxtil ao longo do encontro entre as abóbadas com 

aproximadamente 40 cm de largura.  Simultaneamente ao preenchimento do 

dreno com brita nº2 em camadas de 20 cm, reaterrar as laterais também em 

camadas de 20 cm com material que foi reservado do terrapleno. Repetir o 

procedimento de execução das camadas de reaterro e de dreno até à altura de 80 

cm aproximadamente. Fechamento do geotêxtil com sobreposição e transpasse 

das duas laterais da manta. 

7.3.4. Impermeabilização de superfície com geomembrana PEAD e= 2mm 

7.3.5. Fornecimento e instalação de geotextil 

A impermeabilização será feita através de solução flutuante com o emprego de 

geomembrana PEAD aplicada em dois níveis: diretamente sobre as abóbadas e 

sob a camada de solo-cal após o reaterro do terrapleno. 

Para evitar danos mecânicos à membrana pelo contato direto com a superfície do 

extradorso das abóbadas e com o terrapleno, a membrana deverá ser envolta por 

geotêxtil. Assim, aplicar primeiramente um geotêxtil de 200g/m² e por sobre ele a 

geomembrana PEAD lisa de 2.00 mm e por ultima outro geotêxtil de 600 g/m². 

Refazer o terrapleno por sobre essas mantas conforme item 7.3.6 e executar nova 

camada de geomembrana. 

7.3.6. Recomposição do terrapleno e talude  

Recompor a área de terrapleno sobre as abóbadas com o material original da 

taipa de formigão que foi anteriormente retirado, separado e reservado. Recompor 

também o trecho do talude junto à latrina sul com a própria terra do local. 

A área sobre o conjunto poterna/ latrinas deverá ser preenchida conforme os 

procedimentos: 

a. reaterro em camadas de 30 cm, e compactado manualmente com soquetes até 

reduzir a metade a sua altura, entre as linhas de drenos; 

b. reaterro com solo misturado com 30% de brita nos trechos sobre os drenos; 

c. a face superior do terrapleno deverá seguir a inclinação original: ou seja duas 

inclinações tendo como divisor de águas a camisa interna da muralha: i) da base 

da camisa interna até a fachada NE da poterna; ii) e do topo da camisa interna ao 

topo do parapeito da muralha; 

d. aplicação de mais uma camada de manta impermeabilizante adequada para 

funcionamento sobre terra; 

e. aplicação de camada 15 cm de solo-cal, em consistência de farofa úmida, 

acompanhando o nivelamento indicado no item c.  

f. aplicação de 10 cm de solo fértil e plantio de grama. 

7.4. TRATAMENTOS E PINTURAS 
 

7.4.1. Tratamentos das fachadas em alvenaria aparente 

O tratamento das superfícies em alvenaria de pedra que ficarão expostas deverá 

ser realizado após todo o processo de limpeza e consolidação da cantaria. 
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O substrato deverá estar limpo, sólido, livre de impurezas, partículas soltas e 

contaminações que comprometam a absorção e aderência dos produtos. 

Considerando a porosidade da pedra canga os produtos deverão ser aplicados 

com uso de trincha ou pulverizador de baixa pressão. 

As áreas de alvenaria aparente deverão ser tratadas com biocida ou ainda um 

fungicida (Timol 5% diluído em álcool etílico) para evitar o aparecimento de micro-

organismos após limpeza.  

 Após o tratamento contra os micro-organismos e secagem completa, poderá ser 

aplicado um hidrofugante/hidro-repelente incolor de silano/siloxano à base de 

solvente, com maior poder de infiltração, com moléculas de hidrocarbonetos 

(solventes) menores e de menor viscosidade, e com aditivo que filtre os raios U.V. 

Se necessário aplicar em duas demãos se a superfície for muito porosa, sendo a 

segunda aplicação em seguida a primeira com a superfície ainda úmida. As 

demãos deverão ser dadas até saturação da base. 

Após a aplicação será necessário de no mínimo 06 (seis) horas de tempo firme 

para secar. 

Deverá ser utilizado equipamentos de segurança (EPI´s) adequados durante o 

manuseio do produto, evitando contato com a pele ou olhos. 

Não adicionar nenhum solvente, adesivo ou outro líquido aos produtos. 

Contudo, tanto o tratamento contra micro-organismos quanto a aplicação de 

hidrorepelentes, poderão ou não serem executados a depender dos resultados 

de testes prévios, orientações dos profissionais especialistas  e aprovação da 

Fiscalização.  

7.4.2. Pinturas 

7.4.2.1. Pintura à base de cal sobre paredes rebocadas 

No preparo da tinta à base de cal mistura-se a cal na água (cal para pintura, não a 

Massical) deixando de molho de um dia para o outro, agitando sempre a mistura.  

Não utilizar cola branca PVA como fixador, pois esta impermeabiliza a tinta, 

fazendo-a perder a condição de transpiração. 

Como fixador utiliza-se o Mowiol 888 (álcool polivinílico preparado como base, 

diluído em água, resultando num adesivo, que corresponde às necessidades da 

cal; pois além de conferir aderência permite a absorção e evaporação de 

umidade.  

Faz-se a mistura com 2 litros de água para dois quilos de cal; em seguida 

acrescenta-se o pó xadrez ou pigmento natural se necessário tonalizar de acordo 

com as características da pintura original.  

Para se preparar 05 litros de Mowiol, utiliza-se 01 quilo de Mowiol em pó e 10 

litros de água. Leva-se a mistura ao fogo brando, sempre mexendo até que 

dissolva totalmente e perca o aspecto leitoso. O resultado é uma cola 

transparente, não muito rala. Que deve ser adicionada à mistura da cal com o 

pigmento.  

Cuidados no preparo da cal: 

Máscara e luvas porque é cáustico (corrosivo) e na hora do preparo. 

Preparar em tambores resistentes porque durante o preparo inicial a reação com 

a água gera calor momentaneamente e corrói plásticos. 
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É necessário mexer a mistura todos os dias porque ocorre sedimentação e 

também adicionar sempre água par conservar a liquidez. 

Aplicar a cal com uso de brocha sobrea a, usando força em duas demãos, sendo 

a primeira na horizontal e a segunda no sentido vertical, depois que a primeira já 

secou. 

A pintura a cal não aceita retoque, se houver falha ou mancha, há que se pintar 

todo o pano de novo. 

A tinta sempre antes do uso deve ser remexida. 

A tinta guardada tende a clarear com o tempo, a cal queima o pigmento. 
 

7.4.2.2. Pintura de proteção para elementos metálicos 

7.4.2.3. Pintura de portão e estrutura de fechamento dos acessos das latrinas 

Além dos portões metálicos de fechamento dos vãos, todos as ferragens originais 

(dobradiças , suporte de lampião) deverão receber tratamento. 

É de grande importância que se realize a pintura de proteção logo após ter sido 

feita a limpeza e não, limpar num dia e pintar no outro.  

Será aplicada pintura anticorrosiva apassivadora, com resina à base de óleo 

vegetal semi-secativo modificado com fenólica, hidrocarbonetos alifáticos e 

aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos contendo metais 

pesados e secantes organometálicos e sem benzeno. Referência: Suvinil Zarcão 

Universal ou similar. 

A diluição do produto poderá ser de até 10% para cada demão, a fim de não 

comprometer a qualidade da tinta.  
 

Todas as peças originais deverão ser submetidas à aprovação antes de serem 

instaladas no local de origem e aquelas que não forem ser utilizadas deverão ser 

entregues à Fiscalização. 

O portão e estrutura de fechamento dos acessos das latrinas deverão ser 

previamente pintados com pintura anticorrosiva duas demãos e receber pintura 

em tinta esmalte na cor marrom. 

Após fixação dos fechamentos dos vãos, se necessário, executar retoques na 

pintura no local com cuidado de proteger pisos e paredes. 

7.5. FECHAMENTOS DOS VÃOS – PORTAS E PORTÕES 

Está previsto um fechamento provisório dos vãos dos espaços do conjunto 

poterna/latrinas, pois a solução definitiva será definida no projeto de revitalização 

do Forte. 

O portão de madeira da poterna junto ao fosso será substituído por um portão em 

perfis de aço metalon para garantia da segurança do acesso ao Forte. 

Os vãos das latrinas norte e sul receberão fechamento em tela fixada em suporte 

de perfis metálicos conforme projeto de modo a permitir a ventilação daqueles 

espaços e evitar a invasão dos morcegos. 

Os perfis e o sistema de fixação deverão ser previamente pintados com pintura 

anticorrosiva duas demãos e receber pintura em tinta esmalte na cor marrom. 

Após fixação do portão, se necessário, executar retoques na pintura no local com 

cuidado de proteger pisos e paredes. 
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O fosso existente diante do acesso interno da poterna deverá receber 

fechamento em tampa de chapa metálica para receber carga de circulação de 

equipamentos e materiais. 

8. SERVIÇOS FINAIS 

8.1. LIMPEZA FINAL E BOTA FORA  

Será removido todo o entulho do ambiente de trabalho, sendo os acessos 

cuidadosamente limpos e varridos. 

Deverão ser demolidos os fechamentos provisórios em alvenarias de tijolos. 

Deverão ser removidos dos limites da obra toda sobra de materiais, madeiras 

utilizadas em andaimes, entulhos etc. O material de refugo deverá ser carregado, 

transportado e descarregado do para locais previamente indicados pela 

fiscalização. 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida nas superfícies das cantarias e de outros materiais. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-

se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos pisos e fachadas em 

alvenaria aparente. 

8.2. PAISAGISMO  

Aterro com camada de 10 cm de solo fértil e plantio de grama São Carlos em 

leivas sobre as áreas que sofreram movimentações de terra como: o terrapleno 

sobre a poterna e o trecho do talude junto à latrina sul. E ainda na recuperação 

das áreas do fosso utilizadas para implantação do canteiro e naquelas criadas 

para a circulação de veículos. 

 

9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

9.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

9.1.1.  Refeição 

Deverá ser fornecido à todos os trabalhadores as duas três refeições durante todo 

o período que ficarem no Forte. 

 

9.1.2.  Hospedagem quarto duplo, por pessoa 

Deverá ser disponibilizada hospedagem em quartos duplos em pousadas locais 

para o Arquiteto, Engenheiros, e Técnico de Segurança. 

9.1.3. Mobiliário 
9.1.4. Casa para Alojamento 

Deverá ser providenciada casa de aluguel na Vila do Forte Príncipe da Beira 

quantas forem necessárias para alojamento da equipe de operários previsto para 

obra. Para equipar a casa são essenciais uma geladeira, um fogão, e 

beliches/camas com colchão de acordo com o numero de funcionários. Caso o 

custo ultrapasse o previsto pela planilha, deverá ser arcado pela CONTRATADA. 

Esse imóvel deve ser mantido em permanente estado de conservação, higiene e 

limpeza. É obrigatório, no alojamento, o fornecimento de água potável, filtrada e 
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fresca. É vedada a permanência de pessoas com moléstia infecto-contagiosa nos 

alojamentos. 

EQUIPE TÉCNICA 

9.1.5. Arquiteto/Engenheiro de obra pleno 

Os serviços serão dirigidos por Arquiteto /Engenheiro residente, devidamente 

inscrito no CAU/CREA. 

A condução dos serviços de restauração e conservação será exercida de maneira 

efetiva e em tempo integral pelo referido profissional. 

Todo contato entre FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, 

procedido através do Arquiteto/Engenheiro Residente. 

9.1.6. Mestre de obras 

A CONTRATADA deverá colocar um mestre de obras em tempo integral na obra 

para coordenar os serviços a serem realizados com experiência anterior em 

serviços de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao objeto da 

contratação para dar suporte ao profissional responsável residente. 

9.1.7. Vigia da obra 

Ficará a cargo da Contratada a contratação de vigia para a obra, que deverá 

permanecer no local no período noturno, nos feriados e nos finais de semana e 

nos dias em que, por qualquer motivo, não haja expediente na obra. 

9.2. EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO/SEGURANÇA (EPI) 

Segurança (EPI) 
9.2.1. Bota 
9.2.2. Capacete  
9.2.3. Óculos 
9.2.4. Uniforme 

A Contratada deverá manter na obra os operários devidamente uniformizados e 

equipamento de segurança individual, atendendo as normas da ABNT. 

9.2.5. Equipamentos e ferramentas 

Deverão ser providenciados equipamentos essenciais: betoneira, masseira 

plástica, pá quadrada, picareta chibanca, cavadeira, balde, pá de bico, carrinho de 

mão, trena metálica, prumo, régua de alumínio, peneira, martelo. Caso o custo 

ultrapasse o previsto pela planilha, deverá ser arcado pela CONTRATADA.  

9.3. CONSUMOS/ LIGAÇÕES DEFINITIVAS 

9.3.1. Consumos Força e Luz 

Todas as despesas relativas ao consumo de força e luz, durante a obra, serão de 

responsabilidade da Contratada. 

9.4. TRANSPORTE 

9.4.1. Passagem Pessoal/mão-de-obra 

A Contratada deverá providenciar as passagens de avião para todos os 

profissionais. Caso a quantidade de passagens ultrapasse o previsto em planilha, 
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estes custos ficarão a cargo da Contratada. 

9.4.2. Mobilização de matérias e equipamentos 

Está previsto o transporte de equipamentos e ferramentas essenciais para obra e 

materiais considerando trecho entre a capital, Porto Velho, e o Forte Príncipe da 

Beira em Costa Marques. 

9.5. ENTREGA DA OBRA 

9.5.1. Limpeza final 

Consiste na limpeza geral de pisos, paredes equipamentos e áreas externas. É 

executada na finalização da obra, antes da entrega final. O descarte de 

embalagens e restos de produtos químicos bem como procedimentos necessários 

deverá seguir a resolução do CONAMA. 

Deve-se remover todo o entulho do terreno; limpar e varrer os acessos.  

No canteiro de serviços para a limpeza, de modo geral, utilizar água e sabão 

neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores químicos devem ser 

restritos e feitos de modo a não causar danos nas superfícies ou peças. Remover 

todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies, sobretudo 

das cantarias, alvenarias e pisos. 

9.6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. 
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Foto 01 – fachada NE – lado interno do Forte- a foto apresentada data de 2008 pois as peças do 
escoramento realizado em 2010 impede a visão do todo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Foto 02 – entrada da poterna junto ao 
fosso foto 2017 

Foto 03 – vegetação grande porte na na 
fachada NE foto 2017 
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Foto 04 – abóbada da poterna foto 2014 

Foto 06 – fachada NE 
foto 2009 

Foto 05 – latrina sul foto 2014 
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R E L A T Ó R I O M E N S A L D A O B R A 

Obras Emergenciais – Real Forte Príncipe da Beira 

Nome da CONTRATADA NÚMERO 
RELATÓRIO 

1 
ATIVIDADE:  

DATA:  

COND. CLIMA:  

 
PARTICIPANTE
S: 

IPHAN: PROCESSO Nº  

Contratada: 

Outros: CONTRATO Nº /2018 

OBJETIVO:  Data contrato: / /18 

Prazo da obra:      dias 

TEMAS ABORDADOS 

 

TEMAS PENDENTES: 

 

OBSERVAÇÕES/DELIBERAÇÕES: 

 

Observações gerais: 

 

Autor:                                                                   Data:  
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R E L A T Ó R I O M E N S A L D A O B R A 

Obras Emergenciais – Real Forte Príncipe da Beira 

Nome da CONTRATADA NÚMERO 
RELATÓRIO 

1 
ATIVIDADE:  

DATA:  

COND. CLIMA:  

 
PARTICIPANTE
S: 

IPHAN: PROCESSO Nº  

Contratada: 

Outros: CONTRATO Nº /2018 

OBJETIVO:  Data contrato: / /18 

Prazo da obra:  dias 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

Foto 01: 

Fotos 02 e 03: 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA 

Obras emergenciais 
 

 
 
 
 

RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO POTERNA/LATRINAS E 
OUTROS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

 

 
 
 

Costa Marques/RO 
 
 
 
 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS 

COMPOSIÇÃO BDIs 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 
 

CGCO/DEPAM/IPHAN 
Brasília, março de 2018 

 
 
 
 
 



UNIT. UNIT. C/ BDI TOTAL

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 19.761,24 3,29%

01.01 Aprovações, Licenças e Alvarás 3.097,04 0,52%
01.01.01 RRT/ART Registro/Anotação de Responsabilidade Técnica - Arquit.º/Eng.º Pleno un 1,00 83,58 111,06 111,06 0,02% CAU - RO

01.01.02 Licenças e Alvarás un 1,00 2.247,09 2.985,98 2.985,98 0,50% CP 005

01.02 Ligações Provisórias 6.125,08 1,02%
01.02.01 Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira un 1,00 1.379,84 1.833,56 1.833,56 0,31% SINAPI 41598
01.02.02 Ligação provisória - linha telefonica telefone e internet via rádio un 1,00 150,00 199,32 199,32 0,03% CONSULTA MERCADO

01.02.03
Conjunto hidráulico para instalação de bomba em aço roscável, dn sucção 32 (1 1/4) e dn 

recalque 25 (1), para edificação até 4 pavimentos fornecimento e instalação. af_06/2016
un 3,00 750,85 997,74 2.993,22 0,50% SINAPI 94483

01.02.04 Instalação de conj. moto bomba submersível ate 10 cv un 2,00 176,84 234,99 469,98 0,08% SINAPI 73834/001

01.02.05 Instalação de conj. moto bomba horizontal ate 10 cv                        un 1,00 473,35 629,00 629,00 0,10% SINAPI   73836/001 

01.03 Instalações Provisórias 10.539,12 1,76%

01.03.01
Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, 

completo, sem divisórias internas
mês 6,00 505 671,05 4.026,30 0,67% SINAPI 00010775

01.03.02
Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 

1 lavatório e 1 mictório
mês 6,00 573,38 761,92 4.571,52 0,76% SINAPI 10777

01.03.03
Locação de torre metálica completa para uma carga de 8 tf (80 kn) e pé direito de 6 m, 

incluindo módulos, diagonais, sapatas e forcados
mês 6,00 243,49 323,55 1.941,30 0,32% SINAPI 40291

02. AÇÕES COMUNITÁRIAS 518,10 0,09%
02.01 EPIs para visitantes un 30,00 13,00 17,27 518,10 0,09% SINAPI 012895

03. TESTES E PROSPECÇÕES 6.558,25 1,09%
03.01 Ensaios para consolidação e reparo das estruturas SERVIÇO 1,00 4.202,00 5.583,70 5.583,70 0,93% CP 006
03.02 Monitoramento Guaritas m² 2,00 11,50 15,28 30,56 0,01% SINAPI 87417
03.03 Impermeabilização cúpulas das guaritas m² 6,00 29,16 38,75 232,50 0,04% SINAPI 87532

03.04
Revestimento/injeção paredes guaritas - injeção de argamassa de cal, areia e pó de tijolo - 

Traço inicial para injeção 1:2:1 (cal areia e ó de tijolo) com fator a/c=0,55
m² 10,00 2,30 3,06 30,60 0,01%  SINAPI 93200 

03.05 Colagem de peças de cantaria com resina e/ou aditivos a base de epóxi m² 1,00 195,16 259,33 259,33 0,04%  SINAPI 83736 
03.06 Teste no sistema hidraulico original H 3,00 105,75 140,52 421,56 0,07% SINAP 95967

 

04. PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28.603,03 4,77%
04.01 Acompanhamento arqueológico mês 0,70 15.533,68 20.641,47 14.449,03 2,41% CP 004
04.02 Prospecções arquitetônicas e estruturais m² 10,00 120,50 160,12 1.601,20 0,27% CP 003
04.03 Consultoria Especializada - Fortificações e Ruinas H 80,00 118,08 156,91 12.552,80 2,09% SINAPI 90779
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REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO DATA:  abril/ 2018

ANEXO I-B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA  - SERVIÇOS EMERGENCIAIS
B.D.I. sobre serviços: 32,88%

B.D.I. sobre equipamentos: 24,02%

Data base de preço: mar/18

CÓDIGO COMPOSIÇÃOITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
PREÇO

%05. CANTEIRO DE SERVIÇOS 48.503,06 8,08%

05.01 Serviços de Preparação do local 48.503,06 8,08%

05.01.01 Sinalização da Obra 3.876,50 0,65%
05.01.01.01 placa de obra (2,20 X 1,10) pintada e fixada em estrutura de madeira m² 2,00 315,16 418,79 837,58 0,14% SINAPI 74209/001
05.01.01.02 Placas informativas  de segurança m² 2,00 571,73 759,73 1.519,46 0,25% SINAPI 00034723

05.01.01.03 Placas educativas para visitaçao durante a obra. m² 2,00 571,73 759,73 1.519,46 0,25% SINAPI 00034723

05.01.02 Limpeza  do Terreno 2.730,00 0,46%
05.01.02.01 Capina e limpeza manual de terreno m² 250,00 1,18 1,57 392,50 0,07% SINAPI 73859/002
05.01.02.02 Corte de capoeira fina à foice m² 250,00 1,14 1,51 377,50 0,06% SINAPI 85331

05.01.02.03 Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial m² 250,00 5,90 7,84 1.960,00 0,33% SINAPI 85422

05.01.03 Tapume e Proteção de área operacional 41.896,56 6,98%

05.01.03.01
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e 

reaproveitamento de 2x
m² 60,00 48,48 64,42 3.865,20 0,64%  SINAPI 74220/001

05.01.03.02 Passadiços com tabuas de madeira para pedestres m² 20,00 45,45 60,39 1.207,80 0,20% SINAPI 74219/001

05.01.03.03
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira 

pontaletada
m² 60,00 17,86 23,73 1.423,80 0,24%  SINAPI 85424

05.01.03.04

Aluguel de duas tendas piramidal - 12x12 - lona pvc  com estrutura em  fabricado no tubo 

industrial galvanizado com kit de estacas e cordas para fixação por tenda, com altura de 5 

mts em base de 50x50 cm.

unxmês 12,00 2.220,00 2.949,98 35.399,76 5,90% PESQUISA DE MERCADO

06. EDIFICAÇÕES DA PRAÇA D’ARMAS 87.107,21 14,52%

06.01 Proteção de pisos em tijoleira 87.107,21 14,52%

06.01.01 Limpeza interna das edificações 6.247,27 1,04%
06.01.01.01 Limpeza da área interna das 15 Edificações m² 2.528,96 1,18 1,57 3.970,47 0,66% SINAPI 73859/002

06.01.01.03 Carga manual de entulho em caminhão basculante 10 m³ m³ 50 17,85 23,72 1.186,00 0,20% SINAPI 72897

06.01.01.04 Transporte com caminhão basculante 10 m³ em rodovia com leito natural m³xkm 540,00 1,52 2,02 1.090,80 0,18% SINAPI 93588

06.01.02 Camada Drenante 80.859,94 13,48%

06.01.02.02
Anteparo nos vãos de porta e trechos desabados  em alvenaria em tijolo maçico 5X10X20 

cm, assentado com argamassa fraca sobre lona plastica estruturada h=20 cm
m² 20 90,97 120,88 2.417,60 0,40% SINAPI 72131

06.01.03.06
Camada drenante com 15 cm pedra britada nº 3/ Filtro transição geotextil  100% 

polipropileno ou póliester incl fornec/coloc mat
m2 2319,77 24,09 32,01 74.255,84 12,38% CP07 (SINAPI 83656)

06.01.03.01
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão 

basculante 6 m3 (descarga livre) 
T 30 0,76 1,01 30,30 0,01% SINAPI 72844

06.01.03.04 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural  
 m³Xkm 1650 1,52 2,02 3.333,00 0,56% SINAPI 93588

06.01.03.05 Transporte horizontal, sacos 50 kg, carrinho plataforma, 100m T 30 20,65 27,44 823,20 0,14% SINAPI 89185

07. CONJUNTO POTERNA/LATRINAS NORTE E SUL  153.097,70 25,52%

07.01 Escoramentos e Contenções e Andaimes 19.054,14 3,18%

07.01.01 Escoramentos 10.188,24

07.01.01.01
Fechamento provisório vãos de porta em alvenaria em tijolo maçico 5X10X20 cm, 

assentado com argamassa fraca 
m² 15,00 90,97 120,88 1.813,20 0,30% SINAPI 72131

07.01.01.02
Locação de escora metálica telescópica, com altura regulável de *1,80* a *3,20* mês 3,19 

m, com capacidade de carga de no mínimo 1000 kgf (10 km), incluso tripé e forcado
mês 6,00 127,60 169,56 1.017,36 0,17% SINAPI 10749

07.01.01.03
Escora do intradorso das abódadas ao longo de todo o comprimento da poterna, latrina 

norte e latrina Sul 
m²           112,00 45,45 60,39 6.763,68 1,13% SINAPI 74219/001

07.01.01.04
Vigota de madeira não aparelhada *5 x 10* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da 

região
m 50 8,94 11,88 594,00 0,10% SINAPI 4487

Página 2 de 6



INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL                                                                                                                    

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO DATA:  abril/ 2018

ANEXO I-B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA  - SERVIÇOS EMERGENCIAIS
B.D.I. sobre serviços: 32,88%

B.D.I. sobre equipamentos: 24,02%

Data base de preço: mar/18

CÓDIGO COMPOSIÇÃOITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
PREÇO

%07.01.02 Contenção paredes laterias do poço 65,10

07.01.02.01
Escora de vala - fosso de acesso ao sistema hidraulico original - em frente a fachada NE da 

Poterna
m² 4,68 10,47 13,91 65,10 0,01% SINAPI 94039

07.01.03 Andaimes 8.800,80

07.01.03.01
Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 

m e altura de *1,00* m
m/mês           720,00 6,98 9,28 6.681,60 1,11%  SINAPI 10527 

07.01.03.02
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). 

af_11/2017
m           120,00 13,29 17,66 2.119,20 0,35%  SINAPI 97064 

07.02 Higienização, Consolidação e Restauro 86.104,25 14,35%

07.02.01 Limpeza e preparo do local 35.434,12 5,91%

07.02.01.01 Desinfestação (insetos, morcegos e répteis) m² 120,00 1,51 2,01 241,20 0,04%  SINAPI 73806/001 

07.02.01.02 Limpeza e desobstrução do sistema original de drenagem. m² 50 1,51 2,01 100,50 0,02% SINAPI  73806/001

07.02.01.03 Remoção do material do terrapleno por sobre as abóbadas m³ 216 101,95 135,47 29.261,52 4,88% SINAPI  96522

07.02.01.04
Erradicação da vegetação oportunistada fachada NE com retirada de raízes 

remanescentes- se necessário, aplicação de herbicida 
m² 50,00 19,72 26,20 1.310,00 0,22% CP 011

07.02.01.05
Limpeza preliminar das superfícies das abóbadas e das paredes escovação e retirada de 

revestimento solto e deteriorado para avaliação 
m² 300,00 7,73 10,27 3.081,00 0,51% SINAPI 73948/002

07.02.01.06 Remoção do material acumulado sobre o piso e entulhos m² 90,00 3,68 4,89 440,10 0,07% SINAPI 73948/016

07.02.01.07
Mapeamento de danos e registro fotografico e cadastro do posicionamento das pedras 

nos trechos a serem desmontados. m² 10,00 75,24 99,98 999,80 0,17% 03901/ORSE
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ANEXO I-B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA  - SERVIÇOS EMERGENCIAIS
B.D.I. sobre serviços: 32,88%

B.D.I. sobre equipamentos: 24,02%

Data base de preço: mar/18

CÓDIGO COMPOSIÇÃOITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
PREÇO

%07.02.02 Consolidação e Estabilização 32.358,13 5,39%

07.02.02.01
Desmontagem de alvenaria de pedra: parte superior da fachada NE, canto dsuperior do 

vão de acesso da latrina sul, e parte do encontro das fachadas NE e SE
m² 12,00 116,93 155,38 1.864,56 0,31%  SINAPI 97623 

07.02.02.02
Transporte do material selecionado depositado nos baluartes para recompor as 

alvenarias  (100 m) 
T 20,00 54,57 72,51 1.450,20 0,24%  SINAPI 89194 

07.02.02.03
Consolidação de elementos em cantaria - colagem de partes com resinas e aditivos a base 

de epóxi e uso de pino de aço inoxidavel
m² 10,00 195,16 259,33 2.593,30 0,43%  SINAPI 83736 

07.02.02.04 Pino de aço liso 1/4 ", haste = *53* mm cento 1,00 37,10 49,30 49,30 0,01%  SINAPI 00037397 

07.02.02.05 Remoção de todo revestimento  deteriorado das paredes e abóbadas m² 400,00 2,19 2,91 1.164,00 0,19% SINAPI 97631

07.02.02.06 Descarte dos detritos de demolição m³ 90,00 3,68 4,89 440,10 0,07% SINAPI 73948/016

07.02.02.07

Embrechamento,  colmatação de lacunas, reassentamento de elementos soltos e 

substituição de elementos degradados das abóbadas com argamassa de cal, argila e areia 

no traço 1:0,5:3

m² 200,00 14,84 19,72 3.944,00 0,66% SINAPI 93202

07.02.02.08
Tratamento das fissuras na alvenaria de pedra com injeção de argamassa de cal, areia e 

pó de tijolo 1:2:1 e fator a/c 0,55
m 200,00 2,30 3,06 612,00 0,10%  SINAPI 93200 

07.02.02.09

Consolidação dos arcos em alvenaria de pedra com preenchimento de lacunas, injeção de 

argamassa de cal, embrechamento com argamassa de cal, argila e areia (1:0,5:3)  com 

inserção de pedras de diversos tamanhos nos interstícios

m³ 2,00 253,29 336,58 673,16 0,11%  CP 012 

07.02.02.10 Desmontagem de arcos de tijolos m³ 1,00               116,93 155,38 155,38 0,03%  SINAPI  97623 

07.02.02.11
Reconstrução de arcos de tijolos com 30cm de espessura, incluindo cimbramento e 

formas.
m³ 1,00               389,94 518,16 518,16 0,09%  SINAPI  73844/002 

07.02.02.12 Consolidação da alvenaria de pedra da fachada NE e SE m³ 8,00 253,29 336,58 2.692,64 0,45%  CP 012 
07.02.02.13 Remontagem de trechos que foram desmontados m³ 12,00               539,03 716,27 8.595,24 1,43%  SINAPI  73844/001 

07.02.02.14
Recomposição de trechos  desmoronados  com pedras existentes no local, considerando 

parede com 90 cm de espessura
m³ 4,00 253,29 336,58 1.346,32 0,22%  CP 012 

07.02.02.15
Inserção de elementos de cantaria ou pré-moldados nas cercaduras dos vãos e cimalhas 

assentados com argamassa de cal, argila e areia  (1:0,5:3) 
m² 1,00               539,03 716,27 716,27 0,12%  SINAPI  73844/001 

07.02.02.16

Confecção de elementos pré-moldados para compor cunhal e cercadura dos vãos e  de 

um trecho junto a verga da entrada da latrina sul onde houve fixação de vegetação de 

grande porte 

m³ 2,00 550,30 731,25 1.462,50 0,24%  SINAPI 96555 

07.02.02.17
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira 

compensada plastificada, e = 18 mm.
m² 35,00 87,75 116,60 4.081,00 0,68%  SINAPI 92264 

07.02.03 Revestimentos de paredes/tetos 18.312,00 3,05%

07.02.03.01
Consolidação do reboco existente com aguada de cal extinta na obra com aplicações 

sucessivas
m² 400,00 7,39 9,82 3.928,00 0,65%  SINAPI 73445 

07.02.03.02 Revestimento em argamassa de cal das paredes internas e tetos em abóbadas m² 400,00 27,06 35,96 14.384,00 2,40% SINAPI 87529

07.03 Drenagem e Impermeabilização 27.306,80 4,55%
07.03.01 Regularização de superficie com argamassa m² 150,00 8,48 11,27 1.690,50 0,28% SINAPI 40780

07.03.02
Calha drenante no encontro das abóbadas - pedra britada n.3/filtro transição manta 

geotêxtil 100% polipropileno ou poliéster incl. fornec/coloc mat
m² 15,00 50,89 67,62 1.014,30 0,17% SINAPI 83656

07.03.03 Calha em concreto simples, em meia cana, diâmetro 200 mm m 20,00 25,86 34,36 687,20 0,11% SINAPI 73882/001

07.03.04
Impermeabilização de superfície com geomembrana (manta termoplástica lisa) tipo 

PEAD, e=2mm.
m² 180,00 39,72 52,78 9.500,40 1,58% SINAPI 74033/001

07.03.05 Fornecimento e instalação de geotêxtil m² 360,00 8,91 11,84 4.262,40 0,71% SINAPI 83669

07.03.06
Recomposição do terrapleno - reaterro manual apiloado com soquete com reutilização 

do material do terrapleno
m³ 216,00 35,37 47,00 10.152,00 1,69% SINAPI 96995

07.04 Tratamentos e Pinturas 15.199,63 2,53%

07.04.01 Tratamentos da fachadas em alvenaria aparente 10.549,08 1,76%
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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL                                                                                                                    

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO DATA:  abril/ 2018

ANEXO I-B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA  - SERVIÇOS EMERGENCIAIS
B.D.I. sobre serviços: 32,88%

B.D.I. sobre equipamentos: 24,02%

Data base de preço: mar/18

CÓDIGO COMPOSIÇÃOITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
PREÇO

%
07.04.01.01 Limpeza da superfície da fachada NE  com água e escova de nailon m² 36,00 7,73 10,27 369,72 0,06% SINAPI 73948/002
07.04.01.02 Limpeza da superfície da fachada NE  com  jato de alta pressão de ar e agua m² 36,00 1,51 2,01 72,36 0,01% SINAPI 73806/001
07.04.01.03 Aplicação de fungicida (Timol 5%) na fachada NE m² 150,00 34,65 46,04 6.906,00 1,15% CP 08

07.04.01.04 Aplicação de hidro repelente m² 150,00 16,06 21,34 3.201,00 0,53% SINAPI 73978/001

07.04.02 Pinturas 0,00 4.650,55 0,78%

07.04.02.01
Pintura a cal das paredes internas Poterna e latrinas - Duas Demãos - utilização de 

Mowiol 888 ( alcool polivinilico) como fixador 
m² 400,00 7,39 9,82 3.928,00 0,65% SINAPI 73445

07.04.02.02

Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, 

espessura de 25 micra. Peças de ferro (suporte para lampião nas latrinas e dobradiças do 

portão

m² 15,00 7,13 9,47 142,05 0,02% SINAPI 73865/001

07.04.02.03
Pintura de portão da poterna e da estrutura de fechamento dos acessos das latrinas - 

após pintura anticorrosiva, tinta esmalte na cor marrom 
m² 15,00 29,12 38,70 580,50 0,10% SINAPI 73794/001

07.05 Fechamento dos Vãos - Portas e Portão 5.432,88 0,91%

07.05.01
Poterna - Execução de 1 novo portão em METALON (ver Projeto de Restauração e 

Adaptação) INCLUSIVE CADEADO
un 1,00 1.117,94 1.485,54 1.485,54 0,25% SINAPI 85189

07.05.02
Latrinas Norte e Sul - Execução de porta em  EM TELA/METALON (ver Projeto de 

Restauração e Adaptação)
m² 3,00 844,29 1.121,91 3.365,73 0,56% SINAPI 74238/002

07.05.03 Tampa metálica para fechamento do fosso em frente a poterna un 1,00 437,69 581,61 581,61 0,10% SINAPI 21090

08. SERVIÇOS FINAIS 10.211,10 1,70%

08.01 Diversos 1.947,60 0,32%
08.01.01 Transporte com caminhão basculante 10 m³ em rodovia com leito natural m³xkm 540,00 1,52 2,02 1.090,80 0,18% SINAPI 93588
08.01.02 Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 12,00                 17,85 23,72 284,64 0,05%  SINAPI 72897 
08.01.03 Demolição dos fechamentos provisórios dos vãos em tijolo cerâmico furado m³ 6,00                 71,76 95,36 572,16 0,10%  SINAPI 97624 

08.02 Paisagismo 8.263,50 1,38%
08.02.01 Camada de solo fértil m² 150,00 21,87 29,06 4.359,00 0,73% CP 009
08.02.02 Plantio de grama São Carlos em leivas m² 150,00 19,59 26,03 3.904,50 0,65% SINAPI 85179

09. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 240.339,41 40,06%

09.01 Administração local 50.690,45
09.01.01 Refeição un 1,00 25.344,00 33.677,63 33.677,63 5,61% CP 010
09.01.02 Hospedagem quarto duplo, por pessoa, incluso café da manhã un 10,00 200,00 265,76 2.657,60 0,44% CONSULTA LOCAL
09.01.03 Mobiliário cj 1,00 3.603,00 4.787,74 4.787,74 0,80% CP 014

09.01.04 Aluguel de casa para alojamento -  Forte Príncipe da Beira mês 6,00            1.200,00 1.594,58 9.567,48 1,59% CONSULTA LOCAL

09.02 Equipe Técnica (obra) 164.660,04 0,27
09.02.01 Arquiteto/ Engenheiro de obra pleno mês 6,00 13.412,23 17.822,45 106.934,70 17,82% SINAPI 93570
09.02.02 Mestre de obras mês 6,00 3.723,79 4.948,25 29.689,50 4,95%  SINAPI 94295

09.02.03 Vigia H 1.344,00 15,70 20,86 28.035,84 4,67%   SINAPI 88326

09.03 Equipamentos e material de Consumo - Segurança (EPI) 6.728,16
09.03.01 Bota par 30,00 37,44 49,75 1.492,50 0,25% 36145
09.03.02 Capacete un 15,00 13,00 17,27 259,05 0,04% 12895
09.03.03 Óculos un 15,00 5,07 6,74 101,10 0,02% 36152
09.03.04 Uniforme un 15,00 45,90 60,99 914,85 0,15% 00941/ORSE

09.03.05 Equipamentos e ferrramentas cj 1,00            1.000,00 1.328,82 3.960,66 0,66% CP 013

09.04 Consumos/Ligações definitivas 3.986,46
09.04.01 Força e luz mês 6,00 500,00 664,41 3.986,46 0,66% CONSULTA LOCAL

09.05 Transporte 12.480,30
09.05.01 Passagem Pessoal/mão-de-obra un 30,00 205,00 272,41 8.172,30 1,36% CONSULTA LOCAL
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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL                                                                                                                    

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO DATA:  abril/ 2018

ANEXO I-B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA  - SERVIÇOS EMERGENCIAIS
B.D.I. sobre serviços: 32,88%

B.D.I. sobre equipamentos: 24,02%

Data base de preço: mar/18

CÓDIGO COMPOSIÇÃOITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
PREÇO

%09.05.02
Transporte de material / equipamentos / ferramentas - Porto Velho - Forte Príncipe da 

Beira
H 240,00 13,51 17,95 4.308,00 0,72%  SINAPI 5705

09.06 Entrega da obra 1.794,00
09.06.01 Limpeza final m² 600,00 2,25 2,99 1.794,00 0,30%  SINAPI 9537

10. EQUIPAMENTOS  (BDI REDUZIDO) 5.263,52 0,22%

10.01
Bomba D'Água Submersível para Água Suja, Pluvial e Água Servida Ferrari BSEF-20/750 

750W - SISTERNA
un 1,00 1.070,00 1.327,04 1.327,04 0,22% PESQUISA DE MERCADO

10.02
Bomba Multi-Estágio Monofásica 2 CV 4 Estágios Alumínio ME-1420 SCHNEIDER - 

UNIDADE SANITÁRIA
un 2,00 1.587,00 1.968,24 3.936,48 0,66% PESQUISA DE MERCADO

599.962,62VALOR TOTAL DA OBRA  = 
Valor por extenso  = quinhentos  e noventa e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos
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32,88%

24,02%

UNIT.
UNIT. 

C/ BDI
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.761,24 3,29

2.0 AÇÕES COMUNITÁRIAS 518,10 0,09

3.0 TESTES E PROSPECÇÕES 6.558,25 1,09

4.0 PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28.603,03 4,77

5.0 CANTEIRO DE SERVIÇOS 48.503,06 8,08

6.0 EDIFICAÇÕES DA PRAÇA D’ARMAS 87.107,21 14,52

7.0 CONJUNTO POTERNA/LATRINAS NORTE E SUL 153.097,70 25,52

8.0 SERVIÇOS FINAIS 10.211,10 1,70

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 240.339,41 40,06

10.0 EQUIPAMENTOS  (BDI REDUZIDO) 5.263,52 0,88

100,00

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL                                                                                                 

VALOR TOTAL DA OBRA 599.962,62R$                       

DESCRIÇÃO DO ITEM

Valor por extenso  = quinhentos  e noventa e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos

ANEXO I-B

%

DATA REF:  MAR / 2018  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
B.D.I. sobre serviços:

UNIDITEM

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO

PREÇO

B.D.I. sobre equipamentos:

QUANT



Código: SERVIÇO:

Material Mão de obra Total

1 PROFISSIONAL Un. -                        0

2 Un. -                        

3 Un. -                  

50,78%

Código: CP 001 SERVIÇO: VISITAS GUIADAS 

Material Mão de obra Total

1 SINAPI - 4108 GUIA/MONITOR 1 MES 1.891,36            1.891,36        1.891,36                   

2 FOLHETERIA 0,3 MES 2.000,00            600,00                 600,00                      

3 BANER 0,3 M2 750,00                225,00                 225,00                      

4 EPI - 10 visitante 0,3 cj 150,00                45,00                   45,00                        

2.761,36                   

50,78% 1.891,36        960,43                      

3.721,79             

Código: CP 002 SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE PALESTRA/OFICINA MONITORADA

Material Mão de obra Total

1 PALESTRANTE 16 H 89,99                  1.439,84        1.439,84                   

2 MATERIAL 1 UN 250,00                250,00                 250,00                      

3 TRANSLADO/HOSPEDAGEM 1 SERVIÇO 750,00                750,00                 750,00                      

4 SINAPI  90780 MESTRE DE OBRA 8 H 50,64                  405,12           405,12                      

2.844,96                   

50,78% 1.444,67                   

4.289,63             

Código: CP 003 SERVIÇO: M2 PROSPECÇÕES ARQUITETÔNICAS/ARQUEOLÓGICAS

Material Mão de obra Total

1 PEDREIRO 4 h 17,52                  70,08              70,08                        

2 SERVENTE 4 h 9,99                    9,84 9,84                           

79,92                        

50,78% 40,58                        

120,50                

Código: CP 004 SERVIÇO: ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

Material Mão de obra Total

1 Arqueólogo 0,8 MÊS 12.421,81 -                        9937,448 9.937,45                   

2 1,00 vb. 550,00                550,00                 550,00                      

-                  -                             

10.487,45                

50,78% 5.046,24                   

15.533,68           

MODELO

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

ANEXO I-B

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

Custos do item

MATERIAL

EQUIPAMENTO

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

Custos do item

Subtotal do custos diretos

Leis Sociais

Totais da composição

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

Código dos Insumos

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição 

Leis Sociais

Totais da composição 

Totais da composição

MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Custos do item

Leis Sociais

Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

Custos do item

Subtotal do custos diretos 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Custos do item

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: 

material

Subtotal do custos diretos 





Código: CP 005 SERVIÇO: APROVAÇÕES, LICENÇAS E ALVARÁS

Material Mão de obra Total

1 ART/RRT Projeto 1,00 serviço 791,00                791,00                 - 791,00                      

2 Alvará de Licença para Construção - Pref. 1,00 serviço 1.190,44            1.190,44              - 1.190,44                   

3 Aprovação Corpo de Bombeiros 1,00 serviço 265,65                265,65                 265,65                      

2.247,09                   

50,78% -                             

2.247,09             

Código: CP 006 SERVIÇO: ENSAIOS LABORATORIAIS

Material Mão de obra Total

1 NTPR/UFBA determinação das temper. superf.paredes 2,00 teste 44,00                  88,00                        

2 NTPR/UFBA identificação espécie microflora 2,00 teste 44,00                  88,00                        

3 NTPR/UFBA sondagem caract. perfil solo próx. fundaç. 1,00 sv 2.750,00            2.750,00                   

4 NTPR/UFBA teste granulométrico simples peneiras 2,00 ensaio 110,00                220,00                      

5 NTPR/UFBA teste curva granulom. argam. rebocos 2,00 ensaio 154,00                308,00                      

6 NTPR/UFBA teste curva granulom. argam. assentam. 2,00 ensaio 154,00                308,00                      

7 NTPR/UFBA determinação presença higrospicidade 2,00 ensaio 33,00                  66,00                        

8 NTPR/UFBA determin. tipo sais solúveis qualit/quantit 2,00 ensaio 110,00                220,00                      

9 NTPR/UFBA determin. porcentagem CaCO3 argamas. 2,00 ensaio 77,00                  154,00                      

4.202,00                   

-                             

4.202,00             

Código: CP 007 SERVIÇO: CAMADA DRENANTE (base SINAPI 83656)

Material Mão de obra Total

1 SINAPI 88316 servente com encargos complementares 0,15 h 14,75                  -                        2,21                2,21                           

2 SINAPI 4013 1,30 m² 4,69                    6,10                      

3 SINAPI 4722 Pedra PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE0,15 m³ 105,21                15,78                   

24,09                        

-                             

24,09                   

Código: CP 008 SERVIÇO: APLICAÇÃO DE HIDRO REPELENTE

Material Mão de obra Total

1 SINAPI servente 2,75 h 9,99                    27,47                   27,47                        

2 TIMOL 5% 0,35 L 6,98                    2,44                      2,44                           

3 ESTOPA 0,70 KG 4,49                    3,14                3,14                           

4 -                  -                             

33,06                        

50,78% 1,60                           

34,65                   

Código: CP 009 SERVIÇO: PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO

Material Mão de obra Total

1 1,60 h 2,36                    3,78                      3,78                           

2 0,30 m³ 40,00                  12,00              12,00                        

15,78                        

50,78% 6,09                           

21,87                   

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 
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FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Custos do item

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Custos do item

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 
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FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Custos do item

Subtotal do custos diretos 

Totais da composição 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Leis Sociais

Totais da composição 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
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Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Custos do item

servente

terra vegetal

Subtotal do custos diretos 

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes

MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Custos do item

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: 

geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos  100% polienter, 

resistencia a tração  = 9 KN/M 21,88                        



Código: CP 010 SERVIÇO: ALIMENTAÇÃO

Material Mão de obra Total

1 Almoço 1584 Un. 8,00                    12.672,00           12.672,00                

2 Café da Manhã 1584 M 4,00                    6.336,00              6.336,00                   

3 Lanche 1584 M 4,00                    6.336,00              6.336,00                   

25.344,00                

-                             

25.344,00           

Código: CP 011 SERVIÇO: ERRADICAÇÃO DE VEGETAÇÃO OPORTUNISTA

Material Mão de obra Total

1 1,60 h 9,99                    15,98                   15,98                        

2 Pulverizador costal 0,05 CHP 6,10                    0,31                      0,31                           

3 Herbicida 1,00 L/m² 3,43                    3,43                3,43                           

19,72                        

0,00% -                             

19,72                   

Código: CP 012 SERVIÇO: CONSOLIDAÇÃO - ALVENARIA DE TIJOLOS

Material Mão de obra Total

1 Argamassa de cal e areia e pó de telha traço 1:3:1 0,4 m3 2,02                    0,81                      0,81                           

2 PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO 0,8 m3 25,40                  20,32                   20,32                        

3 PEDREIRO 7,66 h 17,28                  132,36           132,36                      

4 SERVENTE 9,99 h 9,99                    99,8001 99,80                        

253,29                      

0,00% -                             

253,29                

Código: CP 013 SERVIÇO: FERRAMENTAS

Material Mão de obra Total

1 Pesquisa de mercado 1,0000 und 190,00                190,00                 190,00                      

2 Pesquisa de mercado 1,0000 und 485,00                485,00                 485,00                      

3 10788/ORSE 5,0000 und 86,45                  432,25                 432,25                      

4 Pesquisa de mercado 1,0000 und 37,90                  37,90                   37,90                        

5 Pesquisa de mercado 2,0000 und 45,58                  91,16 91,16                        

6 Pesquisa de mercado 10,0000 und 4,00                    40,00                   40,00                        

7 Pesquisa de mercado 5,0000 und 38,00                  190,00                 190,00                      

8 Pesquisa de mercado 5,0000 und 99,50                  497,50                 497,50                      

9 10787/ORSE 5,0000 und 250,00                1.250,00              1.250,00                   

10 Pesquisa de mercado 5,0000 und 41,15                  205,75 205,75                      

11 10790/ORSE 2,0000 und 33,00                  66,00                   66,00                        

12 10282/ORSE 2,0000 und 39,80                  79,60                   79,60                        

13 08798/ORSE 1,0000 und 33,00                  33,00                   33,00                        

14 Pesquisa de mercado 5,0000 und 72,50                  362,50                 362,50                      

3.960,66                   

0,00% -                             

3.960,66             

Código: CP 014 SERVIÇO: MOBILIÁRIO

Material Mão de obra Total

1 1,0000 und 899,00                899,00                 899,00                      

2 5,0000 und 485,00                2.425,00              2.425,00                   

3 1,0000 und 279,00                279,00                 279,00                      

3.603,00                   

0,00% -                             

3.603,00             

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Custos do item

Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Custos do item

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Custos 

Unitários( R$ )

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Custos do item

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

servente

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

Totais da composição 

Custos do item

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição 

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.

Carrinho de mão

Trena metálica 5m

Prumo de face

Régua de alumínio c/ 2m

Peneira para areia

Martelo

Betoneira 400 litros com motor trifásico

Masseira plástica 500l

Pá quadrada

Picareta/chibanca

Cavadeira com cabo

Balde metálico

Enxada

Pá de bico

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item Código dos Insumos

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Custos do item

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição 

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição 

Geladeira 342 litros

Beliche

Fogão



Código: CP 015 SERVIÇO: m² APLICAÇÃO DE AGUADA DE CAL

Material Mão de obra Total

1 61111 0,11 h 9,99                    1,10                5,03                           

2 4783 0,32 h 12,48                  3,93                

3 95218 Pulverizador 0,21 CHP 18,87                  3,96                      4,38                           

3 1107 cal virgem comum para argamassas (NBR 6453) 0,44 kg/m² 0,95                    0,42                      

9,41                           

0,00% -                             

9,41                     

servente 

Subtotal do custos diretos 

Leis Sociais

Totais da composição 

pintor 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

FASE 1 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS Consumos Custos Unitários( R$ )

Item Código dos Insumos Componentes Consumos Un.
Custos 

Unitários( R$ )

Custos do item



 BDI
Bonificação e Despesas Indiretas

Serviços
 BDI

Bonificação e Despesas indiretas
Equipamentos

B.D.I. sobre serviços: 32,88% B.D.I. sobre equipamentos: 24,02%

ITEM COMPONENTES DO BDI PERCENTUAL ITEM COMPONENTES DO BDI PERCENTUAL
1 Administração central 0,04000 1 Administração central 0,03450

2 PIS 0,00650 2 PIS 0,00650

3 COFINS 0,03000 3 COFINS 0,03000

4
ISS 0,03500

4
ISS (não incide em materiais e equipamentos) 0,00000

5 CPRB 0,04500 5 Despesas financeiras 0,08500

6 Despesas financeiras 0,01390 6 Riscos ou Eventuais 0,00850

7 Riscos ou Eventuais 0,01270 7 Garantias 0,00300

8 Garantias 0,00600 8 Seguros 0,00180

9 Seguros 0,00400 9 Bonificação / Lucro 0,05110

10 Bonificação / Lucro 0,08960

0,03450

0,04000 0,08500

0,01390 0,00850

0,01270 0,00300

0,00600 0,00180

0,00400 0,05110

0,08960 0,03650

0,11650 0,04780

0,06270 1,08500

1,01390 1,05110

1,08960 1,04780

1,06270 1,19496

1,17401 0,96350

0,88350 0,24022

0,32882 24,02%

32,88%
(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)

(1 - Im)

(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)

(1 - Im)

ANEXO I-C

CÁLCULO DO BDI

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO

TOTAL GERAL DO B.D.I.

Seguros (S) = 8

Bonificação / Lucro (L) = 9

Impostos (Im) = 2 + 3 + 4

AC + S + R + G = X

1 + DF = Y

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

Administração Central (AC) = 1

Despesas Financeiras (DF) = 5

Riscos (R) = 6

Garantias (G) = 7

AC + S + R + G = X

B.D.I. = 

1 + L = Z

1 + X = N

N x Y x Z = W

1 - Im = K

Cálculo do B.D.I. = (W/K) - 1

Garantias (G) = 8

Seguros (S) = 9

Bonificação / Lucro (L) = 10

Impostos (Im) = 2 + 3 + 4 + 5

Fórmula de cálculo do B.D.I.:

Administração Central (AC) = 1

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

1 - Im = K

Despesas Financeiras (DF) = 6

Cálculo do B.D.I. = (W/K) - 1

TOTAL GERAL DO B.D.I.

Fórmula de cálculo do B.D.I.:

B.D.I. = 

1 + DF = Y

1 + L = Z

1 + X = N

N x Y x Z = W

Riscos (R) = 7



32,88%

24,02%
mar/18

(%) Valor (%) Valor (%) Valor (%) Valor (%) Valor (%) Valor

3,29 19.761,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 129,53 0,02 129,53 0,04 259,05

100,00%

0,55 3.279,13 0,55 3.279,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%

2,38 14.301,51 1,19 7.150,76 1,19 7.150,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00%

8,08 48.503,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 17.421,44 4,36 26.132,16 7,26 43.553,60
100,00%

1,28 7.654,88 2,55 15.309,77 2,55 15.309,77 5,10 30.619,54 5,10 30.619,54 8,93 53.584,19
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 5.105,55 0,85 5.105,55

100,00%

8,01 48.067,88 4,01 24.033,94 8,01 48.067,88 8,01 48.067,88 8,01 48.067,88 4,01 24.033,94
100,00%

0,88 5.263,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00%

R$ 599.962,62 24,47 146.831,23 8,30 49.773,59 11,76 70.528,41 16,04 96.238,39 18,34 110.054,66 21,09 126.536,34

R$ 599.962,62 24,47 146.831,23 32,77 196.604,82 44,52 267.133,23 60,57 363.371,62 78,91 473.426,28 100,00 599.962,62

0,0000% 0,0000% 0,0000%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REVITALIZAÇÃO DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA/COSTA MARQUES/RO

ANEXO I-D

4º Mês 5º Mês 6º Mês

0,0000% 0,0000% 0,0000%

B.D.I. sobre serviços:

B.D.I. sobre equipamentos:

Data base de preço:

Item Descrição
Valor total

com B.D.I.

1º Mês 2º Mês 3º Mês

1.0

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

0,0000% 0,0000% 0,0000%

20,00% 30,00% 50,00%

20,00% 20,00% 35,00%

0,00% 50,00% 50,00%

20,00% 20,00% 10,00%

0,00% 0,00% 0,00%

 Total Simples

 Total Acumulado

10.0 EQUIPAMENTOS  (BDI REDUZIDO) R$ 5.263,52 100,00% 0,00% 0,00%

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 240.339,41 20,00% 10,00% 20,00%

8.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 10.211,10
0,00% 0,00% 0,00%

7.0 CONJUNTO POTERNA/LATRINAS NORTE E SUL R$ 153.097,70 5,00% 10,00% 10,00%

6.0 EDIFICAÇÕES DA PRAÇA D’ARMAS R$ 87.107,21 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

5.0 CANTEIRO DE SERVIÇOS R$ 48.503,06 100,00% 0,00% 0,00%

4.0 PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 28.603,03 50,00% 25,00% 25,0000%

0,00%

3.0 TESTES E PROSPECÇÕES R$ 6.558,25
50,0000% 50,0000% 0,0000%

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 19.761,24 100,0000% 0,0000% 0,0000%

2.0 AÇÕES COMUNITÁRIAS R$ 518,10
25,00% 25,00% 50,00%

0,0000% 0,00% 0,00%



 

 

 
                  

 

REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA 

RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO POTERNA/LATRINAS E OUTROS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 
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REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA 

Obras emergenciais 
 

 
 
 
 

RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO POTERNA/LATRINAS E 
OUTROS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

 

 
 

Costa Marques/RO 
 
 
 
 

PROJETOS EXECUTIVOS 

 
EDIFICAÇÕES:  

proteção dos remanescentes de pisos e 
divisórias 

 

POTERNA/LATRINAS: 

 restauração  
 
 
 

CGCO/DEPAM/IPHAN 
Brasília, março de 2018 
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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

CGCO/DEPAM/IPHAN

01/01

Equipe Técnica

N° da folha:

PROJETO: PROTEÇÃO DOS REMANESCENTES DOS PISOS E DIVISÓRIAS DAS EDIFICAÇÕES INTERNAS - REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Desenho: Plantas das Edificações e Detalhe do Sistema

de Proteção

Arq. Sandra Rafaela Magalhães Corrêa

Arq. Paulo Henrique Farsette

Eng. Renata Ceridono Fortes

Colaboradores

Escala: 1/300

Data: Abril/2018

Unidade utilizada: metros

LOCAL: Costa Marques/RO

Rafaela Heinzelmann Figueira

Victor Vieira Rocha

Beatriz Alves Blaffert

Data de Revisão:

SIAPE: 1540702

SIAPE: 2488466

SIAPE: 1547295
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LEGENDA

Cadastro Incompleto

Divisórias 

Manta Geotêxtil

15 cm de camada de brita 

Piso em tijoleira a ser protegida

Internas em taipa

Detalhe Típico Remanescentes de Piso e Divisórias

~25 cm

(Sem escala)

Remanescentes

Bloco da Base de

trecho desmoronado

Lona Plástica

Camada de brita

Detalhe Típico para Trecho com fachadas desmoronadas

Manta Geotêxtil

parede alvenaria

tijolos de 1 vez 

soleira da porta

Camada  

de brita nº 3

Lona plástica

Detalhe Típico de Vãos, Portas e Trechos de Paredes 

(Sem escala)Desmoronadas

Manta Geotêxtil

2
0
 
c
m

2
0
 
c
m

Detalhe Típico da proteção da estrutura existente com lona plástica

(Sem escala)

Lona plástica para proteção 

da cantaria (soleiras, ombreiras,

e piso).
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Prédio 13 - Residência do Governador 
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nº 03

Parede alvenaria

tijolos de 1 vez 

PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO DOS

REMANESCENTES DE PISOS E DIVISÓRIAS

INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES

1- Limpeza manual de vegetação e sedimentos;

2- Proteção dos pisos, soleiras e ombreiras que ficarão

em contato com alvenaria;

3- Execução de anteparo em alvenaria de tijolo de 1 vez,

nos vãos de portas e nos trechos com desabamentos;

4- Recobrir todo o piso com divisórias em taipa com

geotêxtil;

5- Espalhar por toda área uma camada de 15 cm de brita

nº 03.

1
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Latrina

Norte

Poterna

chapa de aço 1x1 m

espessura 

1

2

" p/ fechamento
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A

2 1

1B

1A

1

2

3

PROCEDIMENTOS PARA PREPARO DA ESTRUTURA (Área sobre o conjunto poterna/latrinas)

1- Limpeza da vegetação;

2- Prospecção para investigar as dimensões e os materiais das estruturas das abóbadas, cortinas

e paredes, bem como o estado de conservação e conhecimento do sistema de drenagem.

3- Execução da cobertura provisória e dos escoramentos da cobertura provisória;

4- Remoção da terra deslizada e dos blocos desmoronados (previamente cadastrados). Toda a

terra removida deverá ser reservada para recomposição final do talude. Os blocos deverão ser

armazenados em um local próximo para a utilização na recomposição da parede;

5- Retirar taipa de formigão do terrapleno em camadas, nas áreas denominadas 1,

simultaneamente, e depois o trecho 2;

Todo material retirado deverá ser peneirado e seus componentes separados e reservados para

reaproveitamento na execução do reaterro após a recuperação da estrutura e da execução da

impermeabilização e drenagem;

6- Escavar uma faixa de 1,5 do talude junto a fachada SE até o nível da fundação.

Mapear blocos de pedra e
removê-los da área com
desmoronamento

Remover terra
do talude que
sofreu deslize

Escavar uma faixa
de 1 a 1,5m até o
nível da fundação
da fachada SE.

3
4

11
10

2

9

5

12

13

6

14

15

7

1

8

0 5 10 50 100m

ACESSO

PRINCIPAL

POTERNA

N

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

CGCO/DEPAM/IPHAN

01/06

Equipe Técnica

N° da folha:

PROJETO: RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO POTERNA E LATRINAS NORTE E SUL - REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Desenho: Limpeza e preparo do local Poterna e

Latrinas

Arq. Sandra Rafaela Magalhães Corrêa

Arq. Paulo Henrique Farsette

Eng. Renata Ceridono Fortes

Colaboradores

Escala: 1/100

Data: Abril/2018

Unidade utilizada: metros

LOCAL: Costa Marques/RO

Rafaela Heinzelmann Figueira

Victor Vieira Rocha

Beatriz Alves Blaffert

Data de Revisão:

OBS: Para execução das obras confirmar medidas no local!

LEGENDA:
Taipa

Solo laterítico (piçarra)

SIAPE: 1540702

SIAPE: 2488466

SIAPE: 1547295

SE

FOTO 1

FOTO 1

Escoramento dos

vãos de acesso

(Poterna e Latrinas)

 interna da muralha

Áreas para Prospecção
SO

Áreas sem interfência

SE

NO

Planta Baixa
(Porterna, Latrinas Norte e Sul)
Esc: 1/100

Curvas de nível

Etapas Gerais de Execução:

1 - Prospecção para conhecimento;

2 - Escoramento;

3 - Retirada do terrapleno na área sobre a poterna/latrinas;

4 - Consolidação do extradorso das abóbadas;

5 - Consolidação do intradorso das abóbadas e recomposição

das fachadas NE e SE;

6 - Execução da impermeabilização flutuante, calha de

drenagem e reaterro do terrapleno;

7 - Revestimento e acabamentos.

Desmontar fiada
de blocos

4

Cortina interna

LADO CIRCULAÇÃO
PRAÇA D'ARMAS

LADO FOSSO

ACESSO POTERNA

Execução cobertura provisória
sobre área do conjunto
poterna/latrinas

Escavar simultaneamente
nos poços 1A e 1B.
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Desenho: Limpeza e Preparo do local Poterna e

Latrinas

0 105 50 100m

Terra batida

ACESSO

POTERNA

PRINCIPAL

N

CGCO/DEPAM/IPHAN

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

02/06

Equipe Técnica

N° da folha:

NOME DA OBRA:  RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO POTERNA E LATRINAS NORTE E SUL - REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Colaboradores

Arq. Sandra Rafaela Magalhães Corrêa

Arq. Paulo Henrique Farsette

Eng. Renata Ceridono Fortes

Data: Abril/2018

Escala: 1/100 Unidade utilizada: metros

LOCAL: Costa Marques/RO

Rafaela Heinzelmann Figueira

Victor Vieira Rocha

Beatriz Alves Blaffert

Data de Revisão:

OBS: Para execução das obras confirmar medidas no local!

LEGENDA:

Material acumulado sobre o piso

Taipa (corte)

SIAPE: 1540702

SIAPE: 2488466

SIAPE: 1547295

Solo laterítico (piçarra)

Alvenaria de pedra

Esc: 1/100
Corte BB

Fosso

Circulação / Praça d' Armas

Erradicação da vegetação

oportunista

cortina interna da

muralha do terrapleno

Desmontagem de trechos

Limpeza manual

Desmontar para retirada das

raízes após secagem da árvore

Desmontagem de

fiada de blocos

Desmontagem de trecho

com partes soltas

Limpeza manual sobre

os arcos de alvenaria

Limpeza manual sobre

arcos de alvenaria

Limpeza manual sobre

os arcos de alvenaria

Retirar ombreiras para

posteriormente

reposicioná-las

Injetar Herbicida para a

eliminação da árvore

Fachada NE 

Esc: 1/100

Foto: Fachada NE maio/2018 

Escoramento das abóbadas

com tábuas corridas

Retirada do terrapleno

Desmontagem de fiada

de blocos

C

.
3

3

2
.
0

0
3

.
0

0

1
.
6

7
3

.
0

0

3
.
5

5

Retirada de entulho de

poternas e latrinas

Teste para verificar

sistema hidráulico

Desobstrução do fundo

da fossa

Corte CC

Escoramento da

abóbadas

Esc: 1/100

Retirar material do terrapleno,

volumes 1 e 2, separar e reservar

para reutilização

Limpeza preliminar para verificação do

estado de conservação das abóbadas

e paredes da poternas e latrinas

Montagem de cobertura

provisória

Camisa interna do

parapeito

Poterna

1 1

2

Parapeito

Proteger piso original

da poterna com

madeirite

Escoramento de vala

Teste para verificação

do funcionamento do

sistema hidráulico

Proteger piso original

com madeirite

Teste para verificação

do funcionamento do

sistema hidráulico

Procedimentos para preparo da estrutura:

1 - Execução de 4 poços de prospecção para investigação estrutura (Conforme Prancha 01/06);

2 - Limpeza interna para verificação do estado de conservação e mapeamento dos danos;

3 - Escoramento das abóbadas e arcos dos vãos;

4 - Limpeza externa da estrutura - retirada de vegetação, remoção de pedras soltas e desmontagem de trechos

comprometidos;

5 - Montagem de cobertura provisória;

6 - Retirada de uma faixa de apróx. 1,5m de terra junto à fachada NE;

7 - Retirada da taipa do terrapleno conforme a ordem indicada de modo a não desestabilizar a estrutura gerado por

carregamentos diferenciais.

Etapas Gerais de Execução:

1 - Prospecção para conhecimento;

2 - Escoramento;

3 - Retirada do terrapleno na área sobre a poterna/latrinas;

4 - Consolidação do extradorso das abóbadas;

5 - Consolidação do intradorso das abóbadas e recomposição

das fachadas NE e SE;

6 - Execução da impermeabilização flutuante, calha de

drenagem e reaterro do terrapleno;

7 - Revestimento e acabamentos.

Retirada de uma faixa de

1,5 m até nível da fundação

Executar mapeamento de danos

e complementar o cadastro das

estruturas durante o período das

obras

Latrina

Sul

chapa de aço 1x1 m

espessura 

1

2

" p/ fechamento

do fosso

Latrina

Norte

Remoção dos

revestimentos deteriorados

de poterna e latrinas

C
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Equipe Técnica

50 10 50 100m

ACESSO

Data de Revisão:

PRINCIPAL

OBS: Para execução das obras confirmar medidas no local!

POTERNA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

CGCO/DEPAM/IPHAN

LEGENDA:

Solo laterítico (piçarra)

03/06

Brita

N° da folha:

NOME DA OBRA:  RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO POTERNA E LATRINAS NORTE E SUL - REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Desenho: Consolidação e Estabilização da Poterna

e Latrinas

Arq. Sandra Rafaela Magalhães Corrêa

Arq. Paulo Henrique Farsette

Eng. Renata Ceridono Fortes

SIAPE: 1540702

SIAPE: 2488466

SIAPE: 1547295

Colaboradores

Escala: 1/100 Unidade utilizada: metros

Data: Abril/2018LOCAL: Costa Marques/RO

Rafaela Heinzelmann Figueira

Victor Vieira Rocha

Beatriz Alves Blaffert

Taipa (corte)

Argamassa de regularização da
superfície

Solo apiloado

Vegetação Rasteira

Solo Cal

Solo fértil

Cortina interna da

muralha do terrapleno

Esc: 1/100
Fachada NE

Reposicionamento das cimalhas

Consolidação dos arcos em

alvenaria das padieiras

Fachada NE

Fechamento dos vãos ver Prancha 06/06

 Reposição de ombreiras e vergas

Recosntruir trecho parede com pedras do esmoronamento

Consolidar
Recompor partes faltantes

Remontar
Inserção de novas peças
Reposicionar peças em cantaria

Reconstruir trecho parede SE e NE

com pedras do esmoronamento

Remontar

Consolidar

Recompor partes

faltantes

Inserir novas peças confeccionadas in loco, ou as

originais previamente identificadas que se encontram

armazenadas nos baluartes

Reposicionar peças em cantaria

Esc: 1/100

Limpeza com escova de nylon

para aplicação de biocida

Latrina

Sul

Latrina

Norte

Corte CC

Cosolidação das abóbodas - embrechamento,

preenchimento de lacunas com argamassa de

cal, argila e areia traço 1:0,5:3 e injeção com

calda de cal, areia e pó de tijolo com traço 1:2:1

e fator a/c = 0,55 no intradorso

Poterna

Complementação de revestimento das

paredes internas com argamassa de cal e

pintura a base de cal nas paredes internas

com adição de álcool polivinílico com o

fixador

Aplicação de aguada de cal para consolidação

do revestimento original que permaneça após

limpeza das partes soltas

Esc: 1/100

Faixa de terra de 1,5 m removido

para consolidação da fachada SE

Volume de terra removido

Etapas Gerais de Execução:

1 - Prospecção para conhecimento;

2 - Escoramento;

3 - Retirada do terrapleno na área sobre a poterna/latrinas;

4 - Consolidação do extradorso das abóbadas;

5 - Consolidação do intradorso das abóbadas e recomposição

das fachadas NE e SE;

6 - Execução da impermeabilização flutuante, calha de

drenagem e reaterro do terrapleno;

7 - Revestimento e acabamentos.

Cosolidação das abóbodas - embrechamento,

preenchimento de lacunas com argamassa

de cal, argila e areia traço 1:0,5:3 e injeção

com calda de cal, areia e pó de tijolo com

traço 1:2:1 e fator a/c = 0,55 no extradorso

Reconstruir trecho da parede

Procedimentos para preparo da estrutura:

1 - Consolidação do entradorso das abóbodas e face

interna das paredes;

2 - Consolidação dos arcos sobre os vãos;

3 - Consolidação da alvenaria das fachadas;

4 - Recomposição de trechos;

5 - Reconstrução do trecho que sofreu desabamento;

6 - Complementação do revestimento interno e pintura

a cal;

7 - Reposição  dos elementos de cantaria da fachada.
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Colaboradores

Vegetação Rasteira

50 10 50 100m

ACESSO

PRINCIPAL

POTERNA

N

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

CGCO/DEPAM/IPHAN

04/06

Equipe Técnica

N° da folha:

NOME DA OBRA:  RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO POTERNA E LATRINAS NORTE E SUL - REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Desenho: Projeto de Drenagem e Impermeabilização

Arq. Sandra Rafaela Magalhães Corrêa

Arq. Paulo Henrique Farsette

Eng. Renata Ceridono Fortes

Unidade utilizada: metrosEscala: 1/100

Data: Abril/2018LOCAL: Costa Marques/RO

Rafaela Heinzelmann Figueira

Victor Vieira Rocha

Beatriz Alves Blaffert

Data de Revisão:

OBS: Para execução das obras confirmar medidas no local!

LEGENDA:

Taipa (corte)
Solo apiloado
Solo laterítico (piçarra)
Brita
Argamassa de regularização da superfície

Solo fértil
Solo Cal

Inserir bloco de pedra com
faces aparelhadas na base
esquerda da entrada da
poterna, junto ao fosso

Esc: 1/100

SIAPE: 1540702

SIAPE: 2488466

SIAPE: 1547295

Corte BB

Fosso

Camada de argamassa de
regularização de 2 a 3 cm,
composta de argamassa de
cal, argila e areia traço
1:0,5:3 com aplicação de
chapisco sobre o extradorso
das abóbadas

Circulação/
Praça d' Armas

i

i

Manter inclinação i
original

Manter inclinação i original
DET 2

Canaleta de concreto
pré-moldado

Tijolo cerâmico
espaçado a cada 10 cm

Manta brita n°2
envolta por geotêxtil

Compactação taipa a cada
30 cm (utilizar material
original que foi reservado)

Compactação do solo a cada
20 cm simultaneamente ao
preenchimento de calha de
brita e geotêxtil.

Impermeabilização
Flutuante - Geotêxtil +
geomembrana PEAD +
Geotêxtil

Solo-cal 15 cm

Solo fértil 10 cm

Detalhe de Calha de Drenagem no encontro das abóbadas
(Sem escala)

Brita nº2 e geotêxtil Taipa com 30% de brita nº3

tijolo maciço cerâmico
espaçado a cada 10 cm

Impermeabilização
Flutuante
(Manta geotêxtil +
Geomembrana PEAD
+ Manta geotêxtil)

Consolidação da Argamassa
Existente

Detalhe Esquemático do sistema de impermeabilização das abóbadas
(Sem escala)

Solo Fértil

Solo Cal

Manta Geotêxtil 600 g/m²

Membrana PEAD Lisa 1mm

Manta Geotêxtil 200 g/m²

Argamassa original

Reaterro do terrapleno com
material original em camadas de 30
cm (taipa formigão)

Manta Geotêxtil 600 g/m²

Membrana PEAD Lisa 1mm

Manta Geotêxtil 200 g/m²

Detalhe Esquemática do Sistema  de  impermeabilização da área  sobre o
conjunto (Sem escala)

Argamassa de regularização
de superfície

1
5

c
m

1
0

c
m

Latrina

Norte

 Impermeabilização

 flutuante

Camisa interna do

parapeito

Esc: 1/100
Corte CC

Latrina

Sul

DET 3

.
3

3

2
.
0

0

3
.
0

0

1
.
6

7

3
.
5

5

3
.
0

0

Poterna

Impermeabilização
flutuante

Detalhe 03

Canaleta em
concreto pré
moldado

Detalhe 01

Detalhe 02

Etapas Gerais de Execução:

1 - Prospecção para conhecimento;

2 - Escoramento;

3 - Retirada do terrapleno na área sobre a poterna/latrinas;

4 - Consolidação do extradorso das abóbadas;

5 - Consolidação do intradorso das abóbadas e recomposição

das fachadas NE e SE;

6 - Execução da impermeabilização flutuante, calha de

drenagem e reaterro do terrapleno;

7 - Revestimento e acabamentos.

Reaterro com material do terrapleno

que foi reservado em camadas de

30 cm apiloamento com soquete

Detalhe Esquemático da
Impermeabilização na parede interna

Detalhe 04

Retirar última fiada para

fixar a impermeabilização

DET 3

 Impermeabilização

 flutuante

Procedimentos para impermeabilização e drenagem:

1 - Limpeza e consolidação do extradorso das

abóbodas;

2 - Execução da 1ª camada de impermeabilização

flutuante;

3 - Execução de canaletas e drenos;

4 - Reaterro em taipa com reaproveitamento de

material e com execução da vala de drenagem;

5 - Execução da 2ª camada de impermeabilização

flutuante;

6 - Execução de camada de cal;

7 - Colocação de solo fértil e plantio de grama.
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LEGENDA:

Acesso à Poterna

Recomposição

do Talude

Aprox. 3 m

Recomposição de Blocos de pedra

Aspecto final do conjunto

0 5 10 50 100m

ACESSO

PRINCIPAL

POTERNA

N

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

CGCO/DEPAM/IPHAN

05/06

Equipe Técnica

N° da folha:

PROJETO: RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO PORTERNA E LATRINAS NORTE E SUL - REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Desenho: Planta, Corte e Fachada acabamentos

Arq. Sandra Rafaela Magalhães Corrêa

Arq. Paulo Henrique Farsette

Eng. Renata Ceridono Fortes

Colaboradores

Data: Abril/2018

Data de Revisão:

Unidade utilizada: metros

LOCAL: Costa Marques/RO

Rafaela Heinzelmann Figueira

Victor Vieira Rocha

Beatriz Alves BlaffertOBS: Para execução das obras confirmar medidas no local!

Recomposição do terrapleno

Recomposição do talude

SIAPE: 1540702

SIAPE: 2488466

SIAPE: 1547295

NO

Lado circulação /
Praça D'armas

Pé do talude

Reconstrução do talude
e plantio de grama

Área sem interferência

Reconstrução da parede
interna

Recomposição dos
blocos de pedra

Fachada NE 

Etapas Gerais de Execução:

1 - Prospecção para conhecimento;

2 - Escoramento;

3 - Retirada do terrapleno na área sobre a

poterna/latrinas;

4 - Consolidação do extradorso das abóbadas;

5 - Consolidação do intradorso das abóbadas e

recomposição das fachadas NE e SE;

6 - Execução da impermeabilização flutuante, calha

de drenagem e reaterro do terrapleno;

7 - Revestimento e acabamentos.

Corte CC

Lado Fosso

P02

Camisa interna

Latrina

Norte

3
.
0

0

Esc: 1/100

Recomposição do
talude

3
.
0

0

.
3

3

P02

Latrina

Sul

2
.
0

0

3
.
5

5

1
.
6

7

Poterna

P01

Chapa de aço 1x1m, espessura

1

2

" p/ fechamento do fosso

C C



INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

CGCO/DEPAM/IPHAN

06/06

Equipe Técnica

N° da folha:

NOME DA OBRA:  REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Desenho: Portão provisório para Poterna e Latrinas

Arq. Sandra Rafaela Magalhães Corrêa

Arq. Paulo Henrique Farsette

Eng. Renata Ceridono Fortes

Colaboradores

Desenho: Planta Baixa

Escala: 1/100

Data: Abril/2018

Unidade utilizada: metros

LOCAL: Costa Marques/RO

Rafaela Heinzelmann Figueira

Victor Vieira Rocha

Beatriz Blaffert

Data de Revisão:

SIAPE: 1540702

SIAPE: 2488466

SIAPE: 1547295

1- Verificar medidas no local

2- Aplicar pintura anticorrosiva

3- Pintura esmalte sintética na cor marrom

.30 .34

.08

.
2
4

.
0
7

1.00 1.00

.
1
6

.02

sulcos na cantaria

para encaixe do antigo

sistema de dobradiças

e trincos

Vista interna - P01 - Portão Poterna

1/25

Planta baixa - P01 - Portão poterna

1/25

alvenaria de pedra

.05

.10

.
4
1

.
3
6

.
0
9

2
.
7
8

.
0
9

.
2
6

.
3
0

.
1
5

.
1
0

.

.
0
5

.
3
6

.
0
9

.
3
7

.
0
9

Tubo retangular 3cm x 9cm

em metalon

Tubo retangular 2cm x 5cm

em metalon

.03

1.90

2.00

NOTAS:

LEGENDA:

Verificar condições de

reaproveitamento das

dobradiças existentes

Planta baixa - latrina norte

1/25

Corte - P02 - Porta Latrina

1/25

Tela arame galvanizado

ondulado. Malha 3/4".

Fio 14

Tubo retangular 3cm x 9cm

em metalon

Tubo retangular 2cm x 5cm

em metalon

.10

.
4
1

.
3
6

.
0
9

.
0
9

.
3
6

.
0
9

.
3
6

.
0
9

.
3
6

.
0
9

.
1
5

.
1
0

.
0
5

.05

1.10

Vista interna - P02 - Porta Latrina 

1/25

Planta baixa - Latrina Sul

1/25

1.10
.15

.13

Corte - P01 - Portão Poterna

1/25

1.10
.15

.13

Portais e batente em madeira

Obs.: Não fixar na cantaria

as fechaduras e dobradiças

.02 .03

4- Recuperar ferragens existentes

TRAVA
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ANEXO II (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 

 

 

À inserir nome da Entidade de Licitação 

Referência:  TOMADA DE PREÇOS   n.º inserir número 

 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE 

FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

  

 

inserir a Razão Social da licitante, CNPJ nº inserir número, sediada na 

inserir endereço completo, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no Edital e que, até a presente data, inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos 

à licitação e plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e 

seus anexos. 

 

 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________________ 

inserir a Razão Social da licitante/ CNPJ inserir número 

(assinatura do representante legal)  
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ANEXO III (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
 
 

inserir a Razão Social da licitante, com sede à inserir endereço completo, inscrita no CNPJ 

sob o nº. inserir número, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-

se como: 

 

(__) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006; 

 

(__) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 
14/12/2006. 
 
  Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 
 
 
 

____________________________________________ 

inserir a Razão Social da licitante/ CNPJ inserir número 

(assinatura do representante legal)  
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ANEXO IV (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À inserir nome da Entidade de Licitação 
 
Referência:  TOMADA DE PREÇOS   n.º inserir número 
   

Prezados Senhores, 

 

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a 
empreitada por preço global compreendendo a obra descrever o objeto, nós, abaixo 
assinados, propomos executar e concluir o objeto previsto no mencionado Edital, pelo 
preço global de R$ inserir valor (em número e por extenso) 

 

DADOS DA EMPRESA:  

inserir nome e Razão Social da licitante, CNPJ/MF n.º inserir número, sediada à inserir 
endereço completo. 

 

Representante legal: inserir nome do representante legal da licitante, nacionalidade, 
estado civil, RG nº inserir número, órgão expedidor inserir, CPF nº inserir número, 
residente à inserir endereço completo 

 

Outrossim, declaramos que: 

a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;  

b) aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos; 

c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo de inserir prazo (em 
número e por extenso) dias; 

d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive 
leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, 
impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra; 

e) esta proposta de preços seguiu as regras e critérios do Decreto nº 7.983, de 
8 de abril de 2013; 

f) Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações 
das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a 
qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do 
Órgão de Fiscalização do IPHAN, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 
com as especificações.  

Por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega, 
esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do 
Edital. 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 
 

---------------------------------------------------------- 
inserir a Razão Social da licitante/ CNPJ inserir número 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO V (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DO OBJETO DESTE EDITAL 
 
 
Referência:  TOMADA DE PREÇOS   n.º inserir número 

 
Declaro, para os devidos fins que eu, inserir nome do representante legal da licitante, 

na qualidade de representante da empresa inserir Razão Social da licitante, CNPJ nº inserir 

número, telefone (____)__________, registrado no (__) CREA ou (__) CAU sob n.º inserir 

número, efetuei a visita técnica referente ao objeto da licitação acima mencionada, do qual 

dou plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

Declaro ainda que as informações fornecidas são necessárias e suficientes para a 

elaboração da proposta de preços para o presente certame licitatório. 

 
 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 

 

_______________________________________________________ 
inserir nome do declarante/  

(__) CREA ou (__) CAU n.º inserir número 

(assinatura do declarante)  

 

_______________________________________________________ 
inserir nome do representante da Entidade de Licitação/  

matrícula n.º inserir número 

(assinatura do representante da Entidade de Licitação)  
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ANEXO V-A (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DO OBJETO DESTE EDITAL 
 
 
Referência:  TOMADA DE PREÇOS n.º inserir número 

 
Declaro, para os devidos fins que eu, inserir nome do representante legal da licitante, 

na qualidade de representante da empresa inserir Razão Social da licitante, CNPJ nº inserir 

número, telefone (____)__________, registrado no (__) CREA ou (__) CAU sob n.º inserir 

número, ABDIQUEI DE efetuar a visita técnica referente ao objeto da licitação acima 

mencionada. Declaro ainda, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, objetos do presente certame 

licitatório, que assumo total responsabilidade pelo fato de não ter efetuado a visita e que não 

utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com a CONTRATANTE. 

 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 

 

_______________________________________________________ 
inserir nome do declarante/  

(__) CREA ou (__) CAU n.º inserir número 

(assinatura do declarante)  
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ANEXO VI (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 

 

 

À inserir nome da Entidade de Licitação 

Referência:  TOMADA DE PREÇOS   n.º inserir número 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 

  

 

A empresa inserir a Razão Social da licitante, CNPJ/MF n.º inserir número, 

sediada à inserir endereço completo, declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos 

da elaboração do orçamento exigidos no procedimento licitatório referenciado: 

 

Declaramos sob as penas da lei, em especial ao inciso II do Art. 13 da Lei 

7.983/2013, que falhas ou omissões em qualquer das peças dos documentos que integram 

a Licitação (plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 

projetos), não ultrapassam dez por cento do valor total da proposta de preço. Este 

percentual será computado quando da verificação do limite previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________________ 

inserir a Razão Social da licitante/ CNPJ inserir número 

(assinatura do representante legal)  
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ANEXO VII 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO) 

 

Nome do Contratante: 

Obra: 

Nome do Proponente: 

TOMADA DE PREÇOS Nº Data Mês de ref. 

Item 

Código da 
Composição Custos 

Unit. 
Descrição dos Serviços Quant. Un. 

Preços ( R$ ) 

Unitário Total 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Preço total da planilha orçamentária sem BDI    

Valor do BDI=_____%   

Preço total da planilha orçamentária com BDI   

 
 

      

NOTA:           

1- A planilha deverá ser MS EXCEL. 

2- Deverá ser fornecido arquivo em meio digital. 

3- Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do profissional 
responsável pela elaboração do orçamento, assinatura e o nº CREA ou CAU. 

  

 
  

Nome do profissional responsável pela 
elaboração do orçamento 

Assinatura ART/RRT nº Nº C.R.E.A. ou CAU 
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ANEXO VIII  
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS  

(MODELO) 

         

MODELO-COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS 

Nome do Contratante: 

Obra: 

Nome do Proponente: 

TOMADA DE PREÇOS Nº Data Mês de ref. 

Código: xxx SERVIÇO: 

Item 
Código dos 

Insumos Componentes Consumos Un. 
Custos 

Unitários ( 
R$ ) 

Custos do item 

Material Mão de obra Total 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Subtotal do custos diretos        

Leis Sociais       

B.D.I    

Totais da composição       

         

NOTA:               

1- Poderá ser apresentada em relatórios de computador, desde que elaborada em MS EXCEL.   

2- Deverá ser fornecido midia digital. 

3- Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do profissional 
responsável pela elaboração do orçamento, assinatura, nº CREA/CAU, nº ART/RRT 
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ANEXO IX 
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)  

(MODELO) 

     

CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (B. D. I. )  

Nome do Contratante: 

Obra: 

Nome do Proponente: 

TOMADA DE PREÇOS Nº        

Item Componentes % 

1 Administração Central   

2 Despesas Financeiras   

3 Seguros, Garantias e Riscos   

  Seguros     

  Garantias     

  Riscos     

4 Tributos:   

 CPRB   

  ISS     

  PIS    

  COFINS    

5 Lucro   

          

          

Total do B. D. I.   

     

Município/UF, _______ de _______ 
de _______ 

___________________________________________Nome 
do Profissional - Nº CREA ou CAU 

     

NOTA: 

1. O BDI corresponde às despesas indiretas e ao lucro do construtor. Incide sobre a soma dos preços 
dos materiais, mão de obra, encargos sociais e equipamentos (exceto para Depreciação e Juros do 
Capital Investido) 

2. Os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos 
por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço 
global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais 
itens e, portanto, devem formar planilha específica de BDI, conforme consta no orçamento de referência 
apresentado (Anexo I – C) 

3. A planilha deverá ser MS EXCEL. 

4. Deverá ser fornecida cópia em meio digital. 

5. Alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03. 

6.Alíquota máxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03. 

7. Em todas as folhas impressas, da planilha orçamentária, deverá constar o nome do profissional responsável 

pela elaboração do orçamento e assinatura nº ART/RRT. 

 



dafdasdasdasdas 
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ANEXO X  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO) 

Nome do Contratante:     

Obra:     

Nome do Proponente:   CNPJ: 

LICITAÇÃO Nº:     

  

ítem Descrição Valor 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 

1   

  

         

         

         

2 

    

         

         

         

3 

    

         

         

         

4 

    

                  

                  

         

5 

    

         

         

         

Percentual do periodo   #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! 

Percentual acumulado                     

Valor acumulado   #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! 

Valor total #VALOR!                   

            

            

      _________________________________________________  

 Município/UF, _______ de _______ de _______    Responsável Técnico   
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ANEXO XI (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 

 

 

À inserir nome da Entidade de Licitação 

Referência:  TOMADA DE PREÇOS   n.º inserir número 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

  

 

Eu, inserir nome do representante legal da licitante, nacionalidade, estado civil, 
RG nº inserir número, órgão expedidor inserir, CPF nº inserir número, residente à inserir 
endereço completo, como representante devidamente constituído da empresa inserir a 
Razão Social da licitante, CNPJ/MF n.º inserir número, sediada à inserir endereço 
completo, para fins do disposto no item 6.3, i, do Edital do TOMADA DE PREÇOS em 
referência, declara, sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e 
que seu conteúdo e a intenção de apresentá-la não foram, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informados a, discutidos com ou recebidos de qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

Declara ainda que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, quanto a 
participar ou não do certame. 

O declarante confirma que está plenamente ciente do teor e da extensão desta 
declaração, bem como que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________________ 

inserir a Razão Social da licitante/ CNPJ inserir número 

(assinatura do representante legal)  
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ANEXO XII 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
À inserir nome da Entidade de Licitação 
 
Referência:  TOMADA DE PREÇOS   n.º inserir número 
  Execução de descrever o objeto 
 

Prezados Senhores, 

 

A empresa inserir a Razão Social da licitante, CNPJ/MF n.º inserir número, 
sediada à inserir endereço completo, tendo examinado o Edital, vem apresentar os 
documentos de habilitação exigidos no Edital. 

 

 Relação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (conforme item 8.4 do Edital): 

 a) Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (este 
ANEXO); 

 b) termo de indicação do pessoal técnico qualificado (ANEXO XIII), 
acompanhado dos documentos de comprovação dos requisitos de 
qualificação, em conformidade com este Edital; 

 c) prova de inscrição ou registro da licitante individual e dos seus 
Responsáveis Técnicos, junto ao CREA e/ou CAU, 

 d) declaração do responsável técnico, autorizando sua inclusão na equipe 
técnica (ANEXO XIV); 

 e) documento comprobatório de regularidade junto ao CREA e/ou CAU, da 
empresa e do(s) responsável(is) técnico(s); 

 f) Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão 
Positiva com efeito negativo; 

 g) Compromisso de constituição de Consórcio, se for o caso 

 

O licitante declara, sob as penas da lei, que: 

a) não existem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente certame; 
b) não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998); 

c) está devidamente cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Estado de 
inserir estado, cuja regularidade poderá ser confirmada, nos termos da 
legislação; ou, alternativamente, apresentou a documentação necessária, no 
prazo indicado no Edital, cuja regularidade poderá ser confirmada, nos termos 
da legislação; 

d) os equipamentos necessários para execução da obra/serviço de que trata o 
objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso 
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quando da contratação, e estarão sujeitos à vistoria “in loco” pelo 
contratante, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 
 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para 
esse fim o representante abaixo qualificado: 

 
Representante legal: inserir nome do representante legal da licitante,  
nacionalidade, estado civil,  
RG nº inserir número, órgão expedidor inserir,  
CPF nº inserir número,  
Endereço: inserir endereço completo 
 
Dados da conta bancária em que serão efetuados os pagamentos: 
Nome do titular: inserir nome 
CNPJ ou CPF n.º inserir número,  
Banco: inserir número - nome do banco 
Agência nº inserir número, com dígito verificador, se houver 
Conta nº inserir número, com dígito verificador, se houver 

 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte e será válida por 60 
(sessenta) dias, observadas as condições do Edital. 

 
Município/UF, _______ de _______ de _______. 

 
____________________________________________ 
inserir a Razão Social da licitante/ CNPJ inserir número 

(assinatura do representante legal)  
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ANEXO XIII (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO 

  
 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 
(se houver) 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

CREA/CAU 

                                               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Acompanhando este Termo, apresentamos os documentos de comprovação dos requisitos 
de qualificação, em conformidade com o item 8.4 deste Edital. 
 
 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 
 

____________________________________________ 
inserir a Razão Social da licitante/ CNPJ inserir número 

(assinatura do representante legal)  

 
Conforme consta da alínea ”b” do subitem 8.4 do Edital, comprometemo-nos a exercer 
atividades nos serviços objeto da licitação em referência, e para isso firmamos o presente 
documento. 
 
Ciente: 
 
_____________________________  __________________________ 
nome       nome 

(assinatura)       (assinatura) 

 

 
_____________________________  __________________________ 
nome       nome 

(assinatura)       (assinatura) 

 
OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente.  
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)   
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ANEXO XIV 
EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

(MODELO) 
 
 

À inserir nome da Entidade de Licitação 
 
 
Referência:  TOMADA DE PREÇOS   n.º inserir número 
  Execução de descrever o objeto 

 
Prezados Senhores, 

 
 
 Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, eu, inserir 
nome do profissional, portador do registro no CREA ou CAU nº inserir número, declaro estar 
ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa inserir a Razão Social da licitante, 
como responsável técnico pela execução do objeto da licitação em referência. 
 
 Nos termos do Edital, informo abaixo a minha experiência: 
 

ITEM 
Nº 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU 
SERVIÇO ESPECIALIZADO 

(PROJETO) 

Nº REGISTRO NO 
CREA OU CAU 

EMPRESA 
EXECUTORA 

    

 
Município/UF, _______ de _______ de _______. 

 
 

_____________________________ 
inserir nome do profissional/  

(__) CREA ou (__) CAU n.º inserir número 

(assinatura do profissional)  

 
 

_____________________________ 

nome do representante legal da empresa/ cargo inserir cargo 
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO XV (MODELO) 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
 

 
À inserir nome da Entidade de Licitação 
Referência:  TOMADA DE PREÇOS   n.º inserir número 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG nº 01, de 19 de 

janeiro de 2010 
  
 

A empresa inserir a Razão Social da licitante, CNPJ/MF n.º inserir número, 
sediada à inserir endereço completo, compromete-se, sob as penas da lei, a atender, no que 
couber, a Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento  e Gestão. 
 
 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

____________________________________________ 
inserir a Razão Social da licitante/ CNPJ inserir número 

(assinatura do representante legal) 



ANEXO XVI (MINUTA TERMO DE CONTRATO) 
 

 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – DPA 
e-mail: dpa@iphan.gov.br 
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TERMO DE CONTRATO PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E CONSERVAÇÃO Nº ......../...., QUE O 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN E ..... 
(empresa contratada)  
 

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN, com sede 
no SEP/SUL, EQ. 713/913, Bloco “D”, Ed. Iphan Sede, 2º andar, CEP 70.390-135, inscrito 
no CNPJ sob o nº 26.474.056/000171, tendo em vista a sua natureza jurídica de autarquia 
federal, a qual possui personalidade jurídica própria e autonomia para celebrar ajustes 
administrativos, nos termos do Decreto nº 9.238/2017, das Leis nº 8.029/90 e nº 8.113/90, 
neste ato representado pelo Senhor MARCOS JOSÉ SILVA RÊGO, Diretor do 
Departamento de Planejamento e Administração do IPHAN, nomeado pelo Decreto s/nº, de 
28/01/2014, publicada em 29/01/2014, e em conformidade com as atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria IPHAN nº 673, de 16 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial 
da União nº. 200, de 20 de outubro de 2009 e alterações, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e o(a) ..............................inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
............................, sediado(a) na ..................................., em .............................doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº 
........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 01450.002176/2018-06 e em 
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº  .983, de  8 de 
abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de 
Preços nº XX/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para 
execução de obras emergenciais de Restauração do Conjunto Poterna/Latrinas e Outros  
Serviços de  Conservação do Real Forte Príncipe da Beira, no município de Costa Marques, 
Rondônia, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais 
documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame 
que deu origem a este instrumento contratual. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços 
nº ...../2018 e  seus  anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do 
contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 
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2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes 
à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição 
em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 
 
2.3. A execução dos serviços será iniciada em _________________ (indicar a data ou 
evento para o início dos serviços), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto 
Básico. 
 
2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 
nos autos do processo administrativo. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO 
 
3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....). 
 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
 
3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser 
corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo 
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação 
do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC e, na falta deste pelo IPCA - Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo ou outro que vier a substituí-lo. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na 
classificação abaixo: 
 
Gestão/Unidade: 343026 - IPHAN 
Fonte:  
Programa de Trabalho: 
Elemento de Despesa: 339039 – Contratação de Pessoa Jurídica 
PI: 18F10165IPA 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Instrumento Convocatório. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
6.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na 
modalidade de  ..............................,  correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor 
total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Instrumento 
Convocatório. 
 
6.2. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
7.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela prevista 
no Instrumento Convocatório e Projeto Básico, anexo ao mesmo. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Instrumento Convocatório e Projeto Básico, anexo ao mesmo. 
 
9. CLÁUSULA NONA –SUBCONTRATAÇÃO 
 
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Instrumento  
Convocatório.  
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO E DAS 
ALTERAÇÕES 
 
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 
12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 
não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha orçamentária. 
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12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 
global. 
 
12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 
adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este 
ajuste, a qual  aquiesce que eventuais  alegações de falhas ou omissões em qualquer  das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro 
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 
 
12.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 
preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de 
referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de 
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do 
contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em 
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 
7.983/2013; 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 
 
13.3. É vedado à CONTRATADA: 
 
13.3.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.3.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Instrumento 
convocatório e Projeto Básico, anexo ao mesmo. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO 

 
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Instrumento convocatório e Projeto Básico, 
anexo ao mesmo. 
 
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 
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15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos  
em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
15.4.3. Indenizações e multas. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASOS OMISSOS 

 
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições  contidas  na  Lei  nº  8.078,  de  1990 – Código de  Defesa  do 
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
 
17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
 
18.1.O  Foro  para  solucionar  os  litígios  que  decorrerem  da  execução  deste  Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília - Justiça Federal. 
 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes. 

 
...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 
_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 
 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 
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ANEXO XVII-A  

GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (MODELO)1 
 

À inserir nome da Contratante 

 

CONSIDERANDO que inserir a Razão Social da contratada, doravante 
denominada “CONTRATADA”, compromete-se, conforme Contrato n.º inserir número, 
datado de    /    /     , a executar os projetos e obra de descrever o objeto nele descritos; 

CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA 
deverá apresentar comprovante da Garantia de Execução Contratual no valor especificado 
no Contrato; e 

CONSIDERANDO que concordamos em dar esta garantia da CONTRATADA; 

DECLARAMOS nossa condição de fiador solidário, sem benefício de ordem, em 
conformidade com o disposto nos artigos 818 a 839 do Código Civil Brasileiro, perante 
inserir nome e dados da contratante, pela CONTRATADA, até a soma de inserir valor (em 
número e por extenso), comprometendo-nos pelo presente documento a pagar, mediante 
solicitação da CONTRATANTE, por escrito, declarando a inadimplência da CONTRATADA 
no cumprimento de suas obrigações contratuais, e sem contraditar a quantia, até o limite de 
R$ inserir valor (em número e por extenso), como acima mencionado, dispensada a 
apresentação de provas ou razões quanto ao valor especificado na sua solicitação. 

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, 
obriga-se este Banco a pagar à CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, 
quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. 

Esta Carta de Fiança vigorará pelo prazo de inserir prazo (em número e por 
extenso) meses corridos, ou até a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa 
Afiançada mediante o referido Contrato. 

Nenhuma objecção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada 
por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e 
por este instrumento perante a CONTRATANTE. 

ATESTAMOS que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, 
satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial à legislação bancária e demais 
resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários 
devidamente autorizados à prática deste ato. 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 

(assinatura do representante do banco) 

(assinaturas das testemunhas) 

(chancela) 

 
  

                                                 
1
  O modelo aqui apresentado é referencial, podendo a Administração utilizar outros modelos 

padronizados, desde que aceitos pela Entidade de Licitação. 
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ANEXO XVII-B (MODELO) 
2 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA CAUCIONÁRIA 

 

À inserir nome da Contratante 

Referência: TOMADA DE PREÇOS nº inserir número 

 

Pelo presente termo, declaramos ter ciência de que a garantia caucionária nº 
inserir número, relativa ao Termo de Contrato nº inserir número, será analisada pelo IPHAN 
após a assinatura do retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que 
eventuais ajustes, correções ou complementações de dados verificados em sua análise 
serão atendidos por esta empresa, mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no 
prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de notificação. 

 

Município/UF, _______ de _______ de _______. 

 

 

____________________________ 

inserir o nome do representante legal da licitante/ CPF inserir número 

inserir a Razão Social da licitante/ CNPJ inserir número 

(assinatura do representante legal)  

 

 

  

                                                 
2
  O modelo aqui apresentado é referencial, podendo a Administração utilizar outros modelos 

padronizados, desde que aceitos pela Entidade de Licitação. 
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ANEXO XVIII 
 

(MODELO) 

(em papel timbrado da licitante) 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGRO DE MENORES 

 

 Declaro, para os devidos fins legais, em especial ao estabelecido no inciso 

XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, 

publicada no Diário Oficial da União em 28/10/1999, que esta empresa não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores 

de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos. 

 

Licitante: ___________________________________________ 

 

CNPJ/MF: __________________________________________ 

 

Endereço: __________________________________________ 

 

N° de Identidade do representante: _____________________ 

 

 
Cidade (UF),  de                      de 201X. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura e identificação do representante 
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