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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2019 

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 

012/2019 

Objeto: Reforma da Fachada e Pátio frontal do Ginásio Mário Casara de Campina da 

Alegria - Vargem Bonita – SC. 

 

R E P U B L IC A Ç Ã O 

 

1) MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal de Vargem 

Bonita – SC, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO que foram promovidas 

alterações no Edital do Processo Licitatório nº 049/2019 – Tomada de Preços para Obras 

e Serviços de Engenharia nº 012/2019, em virtude de alterações de valores orçamentários, 

especificamente nos itens 1.2, 4.3 e 4.8 da Planilha Orçamentária, Anexa ao Edital, nos 

termos abaixo:  

 

Relatório do Responsável Técnico: 

“Realmente, como argumentado pelo Arquiteto e Urbanista Daniel, no valor que consta no item 

4.3 e 4.8 não foi somado a quantia referente à execução do serviço. Com base nos valores da 

Tabela SINAPI Jul/2019, identifiquei que deverá ser somado ao montante atual, o valor de R$ 

157,00 por metro cúbico. Assim, ao multiplicar o valor corrigido pela quantidade indicada, chega-

se ao total de: Item 4.3 – R$ 30.710,10 e Item 4.8 - R$ 6.860,06. Consequentemente, ocorre uma 

alteração no Item 1.2 que passa para R$ 300,00. Dessa forma, fica alterado o valor total da Planilha 

Orçamentária que passa de R$ 142.804,86 (Cento e quarenta e dois mil oitocentos e quatro reais 

e oitenta e seis centavos) para R$ 157.836,66 (Cento e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e 

seis reais e sessenta e seis centavos). 

Sobre a execução,  transcrevo as informações apresentadas no Memorial Descritivo para o serviço 

referido abaixo: 

  

A área destinada a receber o piso de concreto deve estar nivelada e o solo deve estar compactado. 

Para melhor demarcação da área a ser pavimentada devem ser feitas muretas laterais com blocos 

de concreto pré-fabricado cm dimensões de 12 x 40 (base x altura). As muretas ao entorno dos 

canteiros e bancos devem ser feitas em concreto. 

 

As geometrias das muretas devem respeitar o informado no projeto, devendo se atentar nos locais 

onde há canteiros e bancos sendo que estes necessitam ter a mureta mais elevada. No momento da 

concretagem destas o concreto deve ser adensado de forma a garantir seu bom desempenho 

posteriormente. 

 

Em seguida deve ser disposta uma camada de 15 cm de pedra de mão e sobre esta uma camada de 

10 cm de brita n° 02, a camada de brita deve proporcionar o travamento da camada anterior. Por 

fim deve ser feita a compactação desta base e em seguida a colocação de uma malha de aço 10 x 

10 cm e diâmetro de 4,2 mm. As malhas devem ser amaradas nas extremidades em todos os 

encontros de malhas, esta amarração deve ser feita com arrame recozido n° 18. 

  

Antes de iniciar a concretagem do piso devem ser feitas as instalações elétricas que serão 

embutidas no concreto devendo ser utilizados eletrodutos de PVC rígido. A camada de concreto 

deve possuir 10 cm de altura e resistência mínima de 20 MPa, antes de realizar a concretagem 

deve-se atentar para os locais onde deve ser utilizado concreto colorido com cores diferentes 

(amarelo e vermelho) conforme indica o projeto. Antes de iniciar a concretagem devem ser 
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dispostas as mestras de madeira que servirão para demarcar a altura do piso, após o lançamento o 

concreto deve reguado e nivelado e como acabamento deve ser desempenado e polido.  

 

Após a cura do concreto devem ser feitos os cortes, sendo que estes devem ocorrer nos dois 

sentidos e a cada 2 m, as juntas devem possuir 35 mm de profundidade e 3 mm de largura.  

 

Estas juntas devem ser limpas e preenchidas com selante de juntas a base de poliuretano e para 

evitar o preenchimento por completo com poliuretano, as juntas devem receber tarucel limitador 

de profundidade. Para evitar o surgimento de patologias o piso deve receber cura úmida por no 

mínimo 7 dias.” 

 

Valores alterados na Planilha Orçamentária e no Cronograma: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Descrição Unid. Quantidade Custo 

Unit. 

TOTAL 

 [...]     

1.2 ART  Vb 1,00 300,00 300,00 

 [...]     

4.3  Mureta em concreto colorido M3 55,60 552,34 30.710,10 

 [...]    ... 

4.8  Concreto colorido para Piso M3 12,42 552,34 6.860,06 

 [...]    ... 

            [...] ... 

TOTAL PARCIAL 126.269,33 

TOTAL (Com BDI 25%) 157.836,66 

 

CRONOGRAMA 

Item Serviço Valor 1ª 2ª ... 10ª 

R$ % %Ex % % % % 

[...] [...]        

1.0 Serviços Iniciais 980,00 0,78      

[...] [...]        

4.0 Piso de Concreto 85.614,82 67,87      

[...] [...] [...]       

 

Morgana Thais Adada  

CAU-SC A124129-0 

 
2) Fica alterado o Item 3.1 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte Descrição:  

3.1 – O valor estimado da contratação, objetivando a execução total do Objeto, com BDI incluso, 

é de R$ 157.836,66 (Cento e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis 

centavos), conforme o orçamento estimativo disposto no PROJETO BÁSICO DE 

ENGENHARIA – ANEXO I / CD, peças integrantes deste Edital.  

 

3) Fica alterado o valor que consta na coluna Preço Máximo R$ do item 2 do Anexo II do 

Edital, que passa a vigorar com o Preço Máximo em R$ de 157.836,66. 

 
4) Diante das alterações promovidas, fica caracterizada a modificação substancial do Edital, 

afetando a formulação da Proposta, razão pela qual, fica reaberto o prazo inicialmente 

estabelecido para apresentação dos Documentos de Habilitação e da Proposta de Preços, 

em conformidade com § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93. 

 

5) Fica fixado o seguinte prazo para o cumprimento dos itens 1.4 e 1.5 do Edital: 
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1.4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES: Os Envelopes da Habilitação (Envelope nº 1) e 

Proposta de Preços (Envelope nº 2) deverão ser entregues até às 14hrs00min do dia 07 de 

Outubro de 2019, no Departamento Municipal de Compras, Licitações e Contratos, no Paço 

Municipal, à Rua Cel. Vitório, nº 966, Centro, Vargem Bonita – SC. 

1.5 - DA SESSÃO PÚBLICA: A Sessão Pública de Abertura e Julgamento desta Licitação será 

realizada no endereço, dia e horário abaixo indicado. 

Dia:  07 de Outubro de 2019. 

Horário: 14hrs:00min (quatorze horas), Horário de Brasília. 

Endereço: Departamento Municipal de Compras, Licitações e Contratos, no 

Paço Municipal, Rua Cel. Vitório, nº 966, Centro – Vargem Bonita – SC. 

 

6) Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Edital. 

 
Vargem Bonita, 19 de Setembro de 2019. 

 

 
MELÂNIA A. ROMAN MENEGHINI 

Prefeita Municipal  

 

 


