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Este Termo de Reterència tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que
deverão ser seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra.
por regime de preço global, de construção da Praça ern frente ao Anexo do Mercado
Municipal de Piripiri-Pi

2 NECESSIDADE E LOCALIZAÇÃO DA OBRA

A referida construção está localizada na Rua ProP Francisca Ribeiro, s/n” > Centro -
Piripiri - Pi (Coordenadas: -4.273169: -41.780278). O referido empreendimento é uma praça
localizada em frente ao Anexo do Mercado cuja área de implantação requer a execução deste
equipamento público, ocasionando acessibilidade e acesso ao referido anexo.

3 PRAZO DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL

3.1 PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas,
partir da assinatura da ordem de serviço.

a

■»/

Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 90 (noventa) dias corridos
a contar da data de emissão da assinatura da ordem dc serviço.

3.2 PRAZO CONTRATUAL

O prazo contratual dos ser\dços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar
de sua assinatura.

4 CRONOGRAMA

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra. obser\^ando, contudo, o
prazo e cronograma (planilha do edital) aqui estipulado. Este planejamento deverá
considerar a estratégia de ataque para ocumprimento dos prazos, levando em consideração
a possibilidade de ocorrência dechuvas, o lead lime dos fornecedores, dentre outros fatores
inter\'enientes.

5 QUALIFICAÇAp técnica - OPERACIONAL

5.1 Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. que comprove atividade relacionada
com 0 objeto;
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5.2 Para atendimento à qualificação técníco-profissionaL comprovação do licitante
de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de
nível superior. ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou
CAU.

5.3 declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA do responsável
técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto.

# DJSPOSII lES GERAIS

6.1 Considerações Preliminares

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto
básico fornecido pela Prefeitura Municipal de Piripiri. Qualquer modificação deverá ser
autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais
correções.

Todos os ser\'iços deverão ser executados em consonância cora os projetos, as
prescrições contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas da ABNT. os decretos
municipais e outras regulamentações aplicáveis.

A Prefeitura Municipal de Piripiri - poderá adotar, em qualquer época, normas
especiais ou suplementares de trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas
necessárias, a seu juízo, à segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas novas normas
passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas.

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-
los após devida aprovação da Fiscalização.

A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos projetos
não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas
padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos do funcionamento e
adequação dos resultados.

No caso de divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, terá prioridade
a planilha orçamentária. Conflitos entre este Tenno de Referências e a Planilha
Orçcunentária ou os Projetos deverão ser informados à fiscalização da Prefeitura Municipal
de Piripiri para definição a respeito.

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização
por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos.

6.2 Relações entre a Contratada e a Fiscalização

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será doravante
>iíi .raL
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A supervisão dOvS trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar
sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no
CRFA/CAU-Pl.

A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até 24 horas da data fixada na
Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATAN TE.

Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com
autorização fonnal e escrita do CONTRA'J*ANTH
fiscalização quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A
execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após aprovação da
Fiscalização responsável pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar
imediatamente à Fiscalização do CONTRi'\TANTE. por escrito, qualquer anonnalidade
verificada na execução das obras e serv-iços, como também, comunicar qualquer fato que
resultar em risco de .segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras  e serviços, na parte que lhe
compete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da
legislação vigente.

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e morale
nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a
prestar esclarecimentos a ela peilinenles, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA responderá por condições de higiene  e saúde de seu pessoal,
quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n*^ 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações.

A CONTRA TADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo
com 0 objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesmos são de sua
exclusiva responsabilidade e ônus.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já. por toda e qualquer serviço que
resulte em danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos
serviços executados.

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover lodo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos c as obras provisórias, o
escritório de obras, entregando, os serviços, o local c as áreas contíguas livres e cm
condições de limpeza e de uso imediato.

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não,
os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

c devidamente aprovados pela

CENTRO ADMINISTRATIVO
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Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela
própria CONTRATADA, obrigará a mesma, à sua conta  e risco, à correção, remoção e
nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos
ievanUunentos e/ou projetos.

Cabe à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
segurança do trabalho, obedecendo a orientação da Fiscalização do CONTRATANTE.

6.3 Materiais fornecidos pela CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes
disposições:

• ESPECIFICAÇÕES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições ereparos
deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e,
ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela PMP-PL

casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não haja
especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos órgãos
competentes ou as estrangeiras.

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada "é
considerado posto obra.

1. INSPEÇÃO

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A amostra
será fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado.

2. MARCAS E PATENTES

A Contratada será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de
material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a
empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois. pagar os royalties devidos e obter
previamente as permissões ou licenças de utilização.

3. ARMAZENAMENTO

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando- a
mistui-a com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessários

à confecção do concreto, a Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas
da ABNT. e mais as recomendações desta Especificação.

Em

6.4 Preços

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados,
c cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as
despesas indiretas e diretas.
CENTRO ADMINISTRATIVO
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Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente pelo preço
orçado pelo órgão, que figurarão como preços máximos. O licitante que apresentarem sua
proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estará eliminado do certame.

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na
regulamentação de preços e especificações, confonne o regime de execução adotado.

Será exigida, quando um preço unitário for inferior a 30% do preço

orçado pela CONTRATANTE a descrição do item, em composição unitária

de preço na apresentação da proposta.

6.5 Benefícios e despesas indiretas - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pelamào
de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e
fretes incidentes. Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir
relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1. Administração Central

2. Seguros/Imprevistos

3. Despesas Financeiras

•  PÍS (Programa de Integração Social)
•  ISS (Imposto Sobre Serváço)

•  COFÍNS

•  Lucro

Do licitante vencedor será exigido a Composição dos Preços unitários dos ser\’iços
constantes da planilha orçamentária, assim como a composição dos encargos sociais.

Será exigido de todos os licitantes na apresentação da proposta de preços o
item

BDF'. inclusive com relação às parcelas
demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o
"BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
que 0 compoe.

CENTRO ADMINISTRATIVO
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7 Regukmentaçfto de preço

Caso durante a execução do objeto se faça necessái-io finnar termos aditivos com
serviços novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os
seguintes requisitos:

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão os
mesmos já contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra. a inclusão
dos itens deverá atender ao que segue:

a) Caso o SINAPI, ORSE, SEINFRA OU COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
contemple o servdço e todos os seus insumos também sejam novos, o preço unitário
deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o mesmo
desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base da Prefeitura Municipal de
piripiri.

b) Caso o SINAPI. ORSE. SEINFRA OU COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
contemple o serviço e algum de seus insumos já esteja presente nas composições dos
outros serviços apresentadas pelo Contratado, o custo deste insumo será o mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também está condicionado ao limite máximo
orçado pelo órgão. Os demais insumos receberão o mesmo tratamento recomendado na
alínea ‘‘aV’.

c) No caso da alínea “b)”, quando nas composições apresentadas pelo Contratado
seja observado a atribuição de dois ou mais preços para o mesmo insumo, prevalecerá o
menor.

d) Caso o item não seja contemplado pelo SINAPI, ORSE, SEINFRA OU
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS serão usadas como base para formação dos novos preços
as composições das Tabelas para Composição de Preços para Orçamento, da Editora PINh
cujos custos dos insumos serão alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a
mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI, ORSE,
SEINFRA OU COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS aplicando omesmo desconto dado pelo
vencedor com relação ao orçamento base da PMP-PI;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em três cotações no mercado;

e) Quando o item não se enquadrar em nenhiuna das situações anteriores o preço
adotado será o menor dentre os obtidos em três cotações no mercado;

CENTRO ADMINISTRATIVO
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7.1 Da alteração do contrato

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas.

No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado a aceitar,
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas,
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária:

'  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes:

nas

os

8 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instaições e diretrizes)
que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros. Leis Sociais. ISS, e outras que incidirem sobre
osserviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada  à CONTRATADA pela CLT,
nãose admitindo trabalhadores em condições ilegais.

ÇíbAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DK PREÇOS, a qual será apresentada cm uma via, na língua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em
papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo
representante legal da licitante na última página  e rubricadas nas demais, devendo ser
elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações técnicas e condições
estabelecidas no Termo de Referência bem como especificações dos fabricantes, normas
técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicações:

.A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda
corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários,
fiscais, parafiscais. trabalhistas c sociais, seguro, transporte, montagem, instalação
incluindo teste e ativação dos equipamentos ofertados;

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. a contar da data da
entrega das propostas;

CENTRO ADMINISTRATIVO
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Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias,
.Ajiotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PI, demais encargos
cabíveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legai da empresa
que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame;

10 VISTORI A

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde serão
realizados os serviços, devendo visitar o local da obra, até o último dia útil da data anterior
para a sessão inaugural do certame. Conferindo os serviços e respectivos quantitativos para
compor o seu preço, analisando todas as dificuldades para a execução dos mesmos.

A realização da vistoria previa no local será realizada através dos seus
representantes técnicos devidamente habilitados.

11 OBRAS CIVIS 4 J

11.1 Disposições Gerais

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposição final de águas residuais  e metralhas serão de responsabilidade da
contratada. O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem
interrupção, mesmo que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa.

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições
da concessionária local. Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores

isolados por camada termoplástica, corretamente dimensionada para atenderas respectivas
demandas dos pontos de utilização.

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados
guarnecidos com fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados. Todos os-circuitos
serão dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com
respectiva potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação.

11.2 Limpeza e Retirada de Material

Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem ho
terreno e na edificação, devendo permanecer contêiner no canteiro de obra.

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o
tempo de serviço, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendações esâ

Bairro Morro da Saudade Piripírt/Pi
CEP.; 64260-000 ^
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12 RECEBIMENTO DA OBRA

12.1 Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão
da obra ou ser\dço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou
nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra.
não pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso. se
presente interesses administrativos, ser efetuado  o seu recebimento parcial, pelas parcelas
realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório,
sendo necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas
restantes.

12.2 Recebimento Provisório

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo re.sponsável pela sua
fiscalização e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO.

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, relativamente
à totalidade da obra ou serviço executado após realização de vistoria, objetivando a
vénfícação do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais,
providenciando, se necessário, sua adequação aos tennos do contrato.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que será realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua realização.

O recebimento provisório só pode ser fonnalizado após finalizada a obra
serviço e sanadas todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisório, emitido era 2 (duas) vias.

OU

12.3 Recebimento Definitivo

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no
caso de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigências do
instrumento convocatório e do contraio.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados após 90 dias da
emissão do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação de
Comissão de Recebimento Definitivo, ou a indicação de engenheiro ou arquiteto.

CENTRO ADMINISTRATIVO
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Í3 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Serão utilizados os critérios de medição do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer dúvidas que porventura possam ocorrer dui'ante as medições dos serviços.

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em percentual
equivalente ao total de serviços efetivamente executados no período, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da União em seu acórdão N" 3.103/2010 - Plenário.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
E NORMAS

Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem executados
deverãoobedecer rigorosamente:

2. às normas e especificações constantes deste caderno;

3. às normas da ABNT;

4. às disposições legais da União e do Governo do Estado de Piauí:

5. aos regulamentos das empresas concessionárias;

6. às prescrições e recomendações dos fabricantes;

7. às nonnas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

8. às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

9. às práticas - Projetos, execução e manutenção;

lO.Para elaboração das estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e
recomendações do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável);

I odos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a
complexidade e a multiplicidade dos fatores acústicos, térmicos, elétricos e de segurança,
integrando-se com os projetos básicos fornecidos pela PMP-PI para garantir a qualidade^é
segurança do ambiente intenio e externo do respectivo auditório. Os projetos devem
fornecer subsídio para a perfeita execução da obra. Os projetos devem proporcionar as
pessoas a devida segurança e conforto ambiental para que os usuários possam enxergar
sem esforço, ouvir com clareza e sentir-se confortável.

CENTRO ADMINISTRATIVO

Av. Deputado Raimundo Hoiandai S/N
Bairro Morro da Saudade • Piripiri/Pi
CEP.; 64260-000
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Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos
deverão ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão constituir pretexto para
o CONTRATADO cobrar ou executar ‘‘serviços extras" e/ou alterar a composição de
preços unitários sem autorização formal da fiscalização. Considerar-se-á
CONTRATADO como competente para executar os serviços em questão c que. por
conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e
necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas e
equipamentos.

0

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela
FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em
questão.

No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos
e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da
planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os
dc maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas cm
escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos  e nas especificações dos
projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

O cronograma íísico-fínanceiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
em até 10 (dez) dias úteis contados de sua entrega pelo1-lSCALIZAÇAO,

CONTRATADO, servirá como base também para o acompanhamento da evolução dos
sei'viços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os
marcos temporais.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalações
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser
retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao
não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas dc material
admitem o similar se devidamente comprovado .seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO.

CENTRO ADMINISTRATIVO

Av. Deputado Raimundo Holanda, S/N
Bairro Morro da Saudade Piripiri/PI
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A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios
mínimos de desempenho especificados c normatizados. coincidência de aspectos visuais
(aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentação do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratórios conceituados, com ônus para o CON1”RATADO.

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a
apresentação de infonnaçào. por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as
verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus para o
CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras
dos materiais aserem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e peio CONTRATADO, as amostras
serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de

fonna a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os
materiais fornecidos oujá empregados.

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo
com as normas pertinentes.

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais.a
terceiros, cabendo-lhe. exclusivamente, todos os ônus pai'a reparação de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública
serão removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas.

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Mimicipal será feita pelo CONTRATADO e -o
pagamento realizado era item específico da planilha orçamentária.

O CONTRATADO será responsável, nas áreas era que estiver executando os
ser\áços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linlias de transmissão de
energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros
ser\'iços de utilidade pública, nas áreas do Estádio Municipal Ytacoatiara e adjacente^

às suas expensas. quaisquer avarias que nelas provQ^r;=s
A^. Dep. I'jdr- ^.'•■rrundo Ho!-?nd3, S/N , . . , .
ídieixanOQ-aseotóMTije.sew^stado original.
CEP.. 64260*000
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No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operações,
prejudicar áreas nào incluídas no setor de seu trabalho, clc deverá recuperá-las deixando-as
conforme seu estado original.

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidõntcs na execução das obras c servHços contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruição ou danifícaçào das demais obras em construção até sua
definitiva aceitação.

As normas de segurança constantes destas especificações nào desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações
movidos, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas
no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serváços.

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo c qualquer
bem. público ou privado, adjacente ao terreno do Estádio Municipal Ytacoatiara.

Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e
indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira
responsabilidade, nào cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do
CONTRAT.ANTE.

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso ao terreno do Estádio Municipal
Ytacoatiara. Serão escolhidos trajetose veículos adequados e controladas as cargas, a fim
de compatibilizar as solicitações com os meiosde acesso disponíveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do Estádio Municipal
Ytacoatiara qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos às
vias públicas - pavimentos, pontes, viadutos, canalizações ou outras instalações, deverá
comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, informando-a também das providências que
pretende adotar para a proteção e o eventual reforço das obras viárias existentes, ficando o
CON TRATADO responsável pela efetivação de todas as providências necessárias junto a
órgãos públicos federais, estaduais e municipais,  a entidades privadas e a pessoas físicas
envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciai' o pessoal habilitado necessário para a
execução da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instiuções diretamente
ao preposto do CONTRAlADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessárias à execução da obra.

CENnrno administrativo

Av. Deputado Raimundo Holanda, S/N
Bairro Mor^oda Saudade - Pirioiri/PI
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A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar  a substituição de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão
li\Te acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à execução dos
serviços contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horário padrão de execução de serviços
(entre 7h e 18h) deverão ser precedidas de autorização expressa da FISCALIZAÇÃO,
registrada no Diário dc Obras.

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos
sempre que:

2. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

3. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato ede
acordo com o projeto;

4. houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;

5. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, ajuizo da
FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes: e

a FISCALIZAÇÃO assim o detenninar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra.6.

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da
própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda promover a coleta
seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagem  e instalar sistema de retenção de material
particulado nos acessos ao canteiro.

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas
construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam
desconfortáveis à vistae ao uso.

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se. para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação
da FISCALIZAÇÃO.

CENTRO ADMINISTRATIVO
Av. Deputado Raimundo Hoiandà, S/N
Bairro Morro da Saudade Ptripíri/PI
CEP.: 6426O-0CX)
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Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues por
partes, dc acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, cm três vias.
sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO após análise. Os serviços contidos nestes
desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação fonnal da FISCALIZAÇÃO.

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao
CONTRATADO fornecer e conserv^ar equipamento mecânico e o ferramenta! necessários,
usar mão-de-obra hábil e idônea, agmpando permanentemente em serviço uma equipe
homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatório às obras, bem como obter os materiais necessários e em quantidades suficientes
para a conclusão da obra no prazo fixado.

•  A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub-empreiteiros. entre
outros.

A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os sub-empreiteiros previamente autorizados
pela Administi-ação, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de transferência de
responsabilidade.

•  Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro fora
dos horários de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitai* a execução de seus serviços, o
CONTRATADO deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais
deslocamentose modificações.

O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, apontado
pela FISCALIZAÇÃO, não acarretará acréscimos aos preços propostos, sejam decorrentes
de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento,  tributos de qualquer
natureza, aumento de mão de obra ou quaisquer outros.

Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências
da

FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos
de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessários, visto que já
deverão estar previstos em seus preços unitários.

O CONTRATANDO fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mão-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos. todos os tipos dc
transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção das
obras, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar
embutidos nos respectivos custos unitários ou no BDI.

CENTRO ADMINISTRATIVO
Av, Deputado Raimundo Holanda, S/N
Bairro Morro da Saudade • Ptripíri,'Pí
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Tainbém serão de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvarás e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento
adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários,
suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais
deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que
celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição
de métodos e meios de produção incompatíveis com  o conjunto dos serviços a realizar nas
quantidades, prazos e qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão do
serviço de acordo com a especificação técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será
sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCAI.IZAÇÃO.

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as
ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução,
devendo a FISCAI>IZAÇAO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a Fiscalização no dia
de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse
prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de
veículos, entre outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha
Orçamentária serão sempre consideradas como incluídas no custo de administração central
do CONTRATADO e não devem, portanto, constar nas composições de preços de
serviços.

De acordo com as condições do Edital, serão incorporadas nos preços dos serviços,
além das despesas com fornecimento dos materiais  e da mão-de-obra essenciais à execução
dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou não;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. andaimes, exceto fachadeiros;

4. escoramentos;

5. outros serviços auxiliares necessários e não individualizados  como itens de
custo próprio na Planilha Orçamentária.

CENTRO ADMINISTRATIVO
Av. Deputado Raimundo Holanda, S/N
Bairro Morro da Saudade - Piripiri/Pl
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Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas
ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão-de-obra.

Nas hipóteses de sinistro, abandono da obra, falência do CONTRATADO ou
rescisão unilateral, os valores dos insumos que por\'entura já tenham sido adquiridos pelo
PMP-Pl. por força de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que
couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente finnados para continuação
da execução do objeto da licitação.

PRODUTOS E SUBPRODUTOS VEGETAIS

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da llora brasileira aplicados na obra
deverão ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentável, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IB.AMA c/ou com certificação de instituições reconhecidas
pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes não
imunizados, escoramentos. palanques roliços, dormentes, estacas e mouròes, fôrmas, achas
e lascas, pranchões desdobrados com motossera e madeira serrada sob qualquer forma,
faqueada ou em lâminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos
subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar,
discriminando produto e quantidade em metros cúbicos, bem assim o número do
Documento de Origem Florestal - DOF, Guias Florestais e/ou outros evcntualmcntc
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos à respectiva operação
de venda.

Deverão ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam
a conservação e o uso racional da água, a eficiência energética e a especificação de
produtos com certificação ambiental, sempre que possível e que os custos forem
compatíveis com o praticadono mercado.

CIMENTO

Deverá ser utilizado o cimento CP3 em substituição ao cimento CP2. Esta medida contribui
para resolver o problema da destinaçâo dos resíduos das siderúrgicas, para diminuição das
emis-sões dccarbono com a extração de minério e. ainda, para poupar as reservas existentes
de calcário.

A impossibilidade da aquisição do cimento CP3 deverá ser informada à fiscalização com as
devidasjustificativas para análise e deliberação.

CENTRO ADMINISTRATIVO
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EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados nO auditório, portanto, deverão
possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituído pelo Decreto
Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e concedido
pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério
de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A - Eletrobrás.

ORGANIZAÇÃO LIMPEZA E SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria obra
permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda promover a coleta seletiva dos
resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retenção de material particulado
nos acessos ao canteiro.

Será obrigatória a apresentação do comprovante de destinaçào dos resíduos emitido pelo
aterro sanitário credenciado pelo Órgão competente.
As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções
desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis
à vistae ao uso.

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALl 10

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

1APUME

O tapume será executado com chapa de compensado resinado, cola fenólica, com 6mm de
espessura mínima. A altura mínima do tapume deverá ser de 2,20m.
O tapume deverá ser pintado extemamente com, no mínimo, duas demãos de tinta acríliéâ
na cor branca. Não será permitida a pintura/impressão de logotipo da empresa no tapume
sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

CENTRO ADMINISTRATIVO
Av. Deputado Raimundo Hoianda, S/N
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DA política ambiental

O contratado deve dar preferência os produtos que reduzam os impactos ambientais,
com foco na segurança e saúde dos aplicadores e usuários. Além disso, o contratado deve
utilizar materiais que não propaguem chamas e/ou gases tóxicos, observando
especificações dosfabricantes e com prévia aprovação do Departamento de Fiscalização de
Obras da PMP-PI

Não poderão ser realizados na obra processos industrias que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que originem ruídos que causem incômodo à obra ou à
vizinhança.

São inaceitáveis na obra:

a) decapagem ou limpeza química de metais;

b) qualquer processo de eleírodeposiçào química:

as
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Bairro Morro da Saudade PiriDÍri/PI
CEP.; 64260-000



^PIPIPIRI
TSRRA QUERIDA

Secretaria de
Desenvolvimento e Serviços Públicos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA- PRAÇA EM PRENTE ANEXO Slfi. DO MERCADO CENTRAL DATA : 28/06/2022 BDI:2S,00H

VIRSJ£
2D22iQ5-T*ra*lnfi

201«11 COM OESONERAÇAO

2Q22Xn COM DE80/ERAÇA0

202206 COM 0C9ONERACA0

COWPOS/ÇÔES PRÕPfUAS

raNTt HOÚ MES RCP.
DESCRtÇAO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA EM

FRENTE AO ANEXO SUL DO /.«RCADO CENTRAL 00 MUNICÍPIO
DE PIRiPIRI-PIAUi

SBC 112.«S% as/2022

SICRO 8B,4eS

MERCADO CENTRAL -AV. 4 DE JULHO X RUA FREITAS JÚNIOR,
CENTRO-PiRIRRI-PI

LOCAij SCRO 040022

SINAPI 63.04% 4il.3S% 06/2022

CLSNTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI
Q.OOK

I EEI I
PREÇO

t^VITÁRIO RS

PREÇO

TOTAL RS
CÓDIGOITEM DESCRIÇÃO FONTE QLANT.

SERVIÇ OS PRELIMINARES1 431,44

i 1 98519 REVOLVTMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 05/2018 SINAPI M2 199.52 1.50 299.28

1.2 016500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM OBRAS SBC M2 3,00 3440 103,50

1.3 020766 RETIRADA E REMOCAO DE ARV^ORES DE PEQUENO PORTE SBC UN 1.00 ,-'2«.66 28,66

INFRAESTRÜTURA2 34.317.44

Fomecimenio e montagem de estimira AUXILIAR metálica em perfil
metalon. sem pintura

2 1 15.03 150 CPOS M 142,26 160,72 22.864.03

ESTRUTURA ACO P/COBERTURA FIBROCIMENTO(2 AGUAS>

(38,879 Icg/in2)
100009 SBC M2 7.50 1,467,81 11.008.58

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FBROCIMENTO E =

6 MM. COM RECCfflRMENTO LATERAL DE 1 '4 DE ONDA PARA

TELHADO CC»4 INCLINAÇAO MAIOR QUE lO'’. COM ATÉ 2
ÁGU.áS. INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019

2 3 94207 SINAPI M2 7,50 59,31 444,83

PAVIMENTAÇÃO3 24.862,49
BALDRAME

ESP.0.30m(0.3x0.6m)

ALVENARIA TIJOLOS 10x20\20cra
3.1 03(K>52 SBC M .38.84 80.13 3.112.25

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
3.2 94319 SINAPI M3 103.12 75.46 7.781.44

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016

EX^ECUÇÂO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM
3,3 92396 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM.

ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015

SINAPI M2 229,16 55.72 12.768.80

3.4 200019 BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS-SUPORTES FERRO FUN SBC M 3,00 •400.00 1.200.00

INSTALAÇÕES ELETRICAS4 8.628,77
POSTE ACO CCMsTCO 7.0m 2 PÉTALAS 1 70W+1 LED 60W 6.600

LUMEN
4 1 069022 SBC UN 2.00 3.805.17 7.610.34

4.2 1030601 CONDUITE SEALTUBO 3/4' SBC M 40,00 7.53 301.20

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISCSLADO. 2.5 MMl ANTI-CHAMA
91926 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015
SINAPI M 120,00 3.87 464,40

DISJUNTOR BIPtXAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
4 4 93660 SINAPI UN 1,00 6238 62.38

4.5 060308 L.AMP.ADADULUXEL 110V26W SBC UN 1.00 25.74 25,74

INTERRUPTOR (2)SIMPLES+1 TOMADA 2P+T lOA BRAVA

BRANCO IREL
4.6 062193 SBC UN 1,00 2839 2839

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2017
4 7 96986 SINAPI UN 1.00 136.42 136,42

SERVIÇOS COMPLEMENTARES $.090,68
5.1 88432 PINTURA DOS BANCOS SINAPI M2 6,00 1332 81.12

5.2 210023 LIMPEZA FINAL DE OBRAS SBC M2 229.16 20,72 4.74830

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA

A RCa.O OU PINCEL SOBRE SUIERFÍCES METÁLICAS (EXCETO
PERFE) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

5 3 100754 SINAPI M2 12,00 • M.78 261.36

VALOR ENCARGOS: 8.261,19

VALOR BDl TOTAL: 18.332,71

VALOR BDI: 18332,71

VALOR ORÇAMENTO: 7333032

VALOR TOTAL: 91.66333

IHIolsi-vO*, WN

• 0 000


