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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

CONVITE N.º019/17 

PROCESSO N.º 671217 

1. PREÂMBULO 

1.1 – A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA/DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CADASTRO DE 

FORNECEDORES, localizado na Av. Prof. Joaquim Barreto, 1.000, Bairro da Atalaia, neste Município, 

CONVIDA essa conceituada empresa a participar do presente certame Iicitatório, na modalidade CONVITE, 

do tipo MENOR PREÇO, no regime de preço global, o qual será processado e julgado em consonância com a 

Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.  

1.2 – Para recebimento do envelope PROPOSTA fica determinado até o dia 26 de junho de 2017 às 15:00 

horas, o qual deverá ser respondido e protocolado no endereço acima mencionado. 

1.3 – O início da abertura do envelope PROPOSTA ocorrerá às 15:00 horas, na Sala de Licitações do mesmo 

endereço no dia 26 de junho de 2017. 

2 – OBJETO 

2.1 – Esta licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para construção de ossuário e 

ampliação do velório Municipal no cemitério de Caucaia do Alto, de acordo com as especificações constantes 

dos Anexos I e II, parte integrante deste edital. 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar do presente, empresas interessadas, 

cadastradas na correspondente especialidade em qualquer órgão ou entidade de Administração Pública, que 

manifestarem interesse com antecedência de até 24 horas antes do prazo previsto para entrega das propostas.                                 

4 – DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA 

CONVITE N.º019/17 

PROCESSO Nº 6712/17 

ENCERRAMENTO ÀS 15:00 HORAS DO DIA 13/07/17 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _____________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________ 
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5 - ENVELOPE PROPOSTA 

5.1 – O envelope proposta deverá conter:  

5.1.1 – A proposta propriamente dita, digitada, redigida em português de forma clara e detalhada sem emendas 

ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais folhas, conterá: 

5.1.1.1 – Razão social, endereço completo e CNPJ; 

5.1.1.2 – Número do convite e do processo; 

5.1.1.3 – Descrição do objeto da licitação, obedecidas as especificações constantes do Memorial Descritivo 

ANEXO II, parte integrante deste Edital; 

5.1.1.4 – Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte; 

5.1.1.5 – Validade da proposta de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data de abertura do envelope proposta; 

5.1.1.6 – Local, data, assinatura e identificação do signatário; 

5.1.1.7 – Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado e sua 

última alteração; 

5.1.1.8 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

5.1.1.9 – Cópia do CPF e RG do representante legal e/ou Procurador. 

6 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

6.1 – O presente envelope será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações; 

6.2 – No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais 

que comparecem ao ato, a Comissão iniciará os trabalhos, examinado os envelopes proposta, os quais serão 

rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo-se a seguir a sua abertura; 

6.3 – Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 

quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões; 

6.4 – As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e proponentes, procedendo-se a leitura das 

mesmas; 

6.5 – As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas automaticamente pela 

Comissão; 

6.6 – Desta fase será lavrada ata circunstanciada pelos membros da comissão e representantes presentes, 

constando da mesma toda e qualquer declaração; 
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6.7 – Se ocorrer a suspensão de reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no mesmo dia, o 

resultado será publicado no quadro de avisos do Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores, para 

conhecimento dos interessados. 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

7.1 – Desclassificação: 

Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem as condições estabelecidas no convite; 

b) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos; 

b.l) Será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado por 

autoridade competente; 

7.1.1 – Se todas as propostas forem desclassificadas a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 

(três) dias úteis para reapresentação de outras escoimadas das causas que ensejam a desclassificação. 

7.2 – Classificação: 

7.2.1. As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação, levando-se 

em conta exclusivamente o MENOR PREÇO GLOBAL. 

a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 

b) No caso de empate, ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, em dia e horário previamente divulgado, com a 

presença dos membros da comissão, sendo necessariamente convocados os licitantes empatados. 

8 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1 – Em até 48 (quarenta e oito) horas após a sessão de abertura do processo a licitante vencedora deverá 

apresentar: 

8.1.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); 

8.1.2 – Prova de situação regular perante o FGTS – Fundo de Garantia por tempo de Serviço (Lei 9012/95); 

8.1.3 – Prova de situação regular perante a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários) do domicilio sede do 

licitante ou outra equivalente na forma da lei; 

8.1.4 – Apresentar a CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 
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8.1.5 – Comprovação por parte da licitante que possui em seu quadro, Engenheiro Civil ou equivalente, 

reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) por execução de serviços de 

características semelhantes ao objeto desta licitação, devidamente registrado no CREA; 

8.1.5.1 – O (s) profissional (is) de que trata o item 8.1.5, deverá (ão) fazer parte do quadro da empresa licitante, 

cuja comprovação do vínculo profissional poderá se dar através de contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo 

que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

8.1.6. - Declaração de que não possui funcionários e dirigentes com vínculo de parentesco na Prefeitura 

Municipal de Cotia/SP, conforme Anexo IV deste edital. 

8.2 – O descumprimento do disposto no subitem 8.1 implicará no impedimento em proceder com a adjudicação 

e homologação à primeira classificada. 

8.3 – O Secretário Municipal de Administração e Logística, após juntada das documentações e decorrido o 

prazo de interposição de recurso ou julgado o mesmo, fará a adjudicação e homologação à primeira classificada. 

9 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO 

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 

9.1 – O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento equivalente no 

prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. 

9.2 – Nos termos do § 2º do art 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, poderá a 

Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente no prazo 

estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação estabelecida pelo art º 81 da legislação citada. 

10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 – Os pagamentos serão efetuados em até (30) dias, mediante apresentação da nota fiscal respectiva, através 

de deposito bancário, devidamente atestada pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

10.2 – Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da 

sua reapresentação. 

10.3 – Os recursos orçamentários que suportarão o objeto da presente licitação e o respectivo contrato correrão à 

conta da seguinte Dotação Orçamentária: 10.01.00.  Secretaria Municipal de Obras e Serviços – 4.4.90.51.91 

15.452.5004.142. 

11 – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
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11.1 – Os serviços deverão ser executados conforme projetos e prescrições contidas no Memorial Descritivo 

Anexo II  deste edital. 

12 – PRAZOS 

12.1 – Vigência do Contrato: 50 (cinquenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

13 – SANÇÕES 

13.1 – Pela recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, não se aplicando o mesmo as licitantes remanescentes, em virtude da não aceitação da contratação nas 

mesmas condições da proposta vencedora. 

13.2 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste e atraso injustificado do objeto da licitação, a 

contratada ficará sujeita as penalidades previstas no caput do Art. 86 da Lei Federal 8.666/93 nas seguintes 

conformidades: 

13.2.1 – Até 30 (trinta) dias, a multa de 1%(um por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 

13.2.2 – Superior a 30 (trinta) dias, multa de 4%(quatro por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 

13.2.3 – Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10%(dez por cento), calculada sobre o valor do 

objeto não atendido. 

14 – DOS RECURSOS 

14.1 – Somente serão aceitos recursos previstos na Lei 8.666/93, e posteriores alterações os quais deverão ser 

protocolados à Prefeitura do Município de Cotia, dirigido à Comissão Permanente de Licitação, especificando o 

número do Convite e número do processo de expediente. 

14.2 – Para interposição de recursos decorrentes das decisões da comissão de licitação, os licitantes deverão 

observar o disposto no capítulo V, artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações, conforme o que dispõe o 

parágrafo 4 º do artigo retro mencionado. 

14.3 – Na hipótese de algum licitante interpor recurso sobre a decisão da comissão de licitação, os demais 

licitantes poderão impugná-lo, se assim o desejarem, no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

15 – DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

15.1 – Este convite será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no quadro de avisos do 

Departamento de Compras e Cadastro de Forncedores da Prefeitura do Município de Cotia, sendo fornecidas 

cópias aos que assim desejarem, isento de qualquer pagamento, até 24 horas antes do prazo marcado para 

entrega dos envelopes proposta. 
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15.2 – Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Cadastro de Forncedores, 

no endereço mencionado no preâmbulo ou pelo telefone (011) 4616-4846, no horário das 09:00 (nove) às 13:00 

(doze) e das 14:00 (treze) às 16:30 (dezesseis e trinta) horas, até o último dia previsto para entrega dos 

envelopes proposta. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 – A contratação decorrente do presente convite será formalizada mediante Termo de Contrato. 

16.2 – Os prazos previstos neste edital serão contados de acordo com o que estabelece o artigo 110 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

16.3 – Não serão consideradas as propostas apresentadas após a data e a hora estabelecida no convite para a 

entrega das mesmas, bem como propostas feitas por fax/email. 

16.4 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital. 

16.5 – A Prefeitura Municipal de Cotia se reserva o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, o 

presente convite, sem que por quaisquer dessas decisões caibam recursos ou reclamações por parte dos 

concorrentes. 

16.6 – Este convite será regido pelas normas e princípios aplicáveis, principalmente a Lei nº 8666/93 e suas 

alterações. 

 

Cotia, 05  de junho de 2017. 

 

 

LUCIANO CESAR DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Logística 
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ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. DADOS GERAIS  

Assunto: Construção Ossuário e Ampliação do velório Municipal do Cemitério Caucaia do Alto 

Local: Rua Joaquim Pires de Oliveira, 117 – Centro (Caucaia do Alto), Cotia – SP, 06727-186 

Local: Prefeitura Municipal de Cotia - SP 

2. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de obras civis tem por objetivo definir os materiais a serem empregados e 

os serviços a serem executados na obra. 

Esta obra constitui construção de um ossuário, ampliação, adequação e reforma do velório municipal no       

Cemitério Municipal de Caucaia do Alto. 

 

2.1 - NORMAS 

O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais, 

Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá 

atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações 

do presente Memorial Descritivo. 

 

2.2 - OMISSÕES 

Em Caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização, fixar o que julgar indicado, tudo 

sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas 

pela ABNT e pela legislação vigente. 

Em caso de divergências entre as cotas de desenhos, suas dimensões e/ou medidas em escala 

prevalecerão sempre as dos últimos desenhos. Em caso de divergências entre desenhos de escala, 

prevalecerão sempre os de menor escala (desenhos maiores). 

No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste Memorial vale o que estiver especificado 

nos desenhos. 

Nos demais casos deve ser contatado o Responsável técnico para que este retire as dúvidas prováveis. 

2.3 - EXECUÇÃO 

As Obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os 

serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as suas partes em 

perfeita e completa execução. 
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Equipamentos de Proteção Individual. A empresa executora deverá providenciar equipamentos de 

proteção individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, 

conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança. 

Equipamentos de Proteção Coletivo. A empresa executora deverá providenciar além dos equipamentos 

de proteção coletiva também projeto de segurança para o canteiro em consonância com o PCMAT e 

com o PPRA específico tanto da empresa quanto da obra planejada. 

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá dar 

assistência à obra, fazendo-se presente no local durante o período das vistorias e reuniões efetuadas pela 

Fiscalização.  

Este profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá dar 

assistência à obra, fazendo-se presente no local durante o período das vistorias e reuniões efetuadas pela 

Fiscalização. 

Este profissional será responsável pelo preenchimento do Livro Diário de Obra. 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa executora da obra, ou vice-

versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. Para tal, deverá ser usado 

o Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e fará parte da 

documentação necessária junto à medição, para liberação da fatura. Este livro deverá ficar 

permanentemente na obra, juntamente um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e 

especificações técnicas. 

2.4 -RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA  

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa executora a execução de todos os 

serviços descritos e mencionados no presente Memorial Descritivo, bem como o fornecimento de todo o 

material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos etc. para execução ou 

aplicação na obra; 

Deve também: 

- Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas quaisquer 

alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e projetos; 

- Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e 

serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as 

despesas de materiais e mão-de-obra envolvidas; 

- Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas especificações e regras 

técnicas; 

- O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade citados neste 

Memorial, Plantas e Contratos. 
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- Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e execução).  

Os modelos da placa serão fornecidos pela fiscalização após a contratação, a serem disponibilizadas 

junto ao alinhamento de terreno, antes do início dos serviços; 

- Fornecimento da ART de execução de todos os serviços; 

- Despesas com taxas, licenças e regularizações nas repartições municipais, concessionárias e demais 

órgãos; 

- Preenchimento diário do Livro Diário de Obra. 

2.5 - RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO  

- Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, dos projetos e das 

especificações; 

- Sustentar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das Normas da ABNT e 

dos termos do projeto especificações, ou que atentem contra a segurança; 

- Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia justificativa técnica por 

parte da CONTRATADA à Fiscalização; 

- Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos; 

- Registrar no livro Diário da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execução das obras e 

serviços; 

- Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas; 

O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade constantes neste 

Memorial, Edital e Contrato. 

2.6 - FINALIDADE 

O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar e estabelecer as condições para a plena 

execução do projeto de construção em um Ossuário e de ampliação, adequação e reforma do velório, 

junto ao Cemitério Municipal de Caucaia do Alto, Cotia –SP. 

2.7 - MATERIAIS 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente Memorial Descritivo. A 

não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão todos de primeira qualidade e 

obedecerão às condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir o 

material especificado, deverá ser solicitada a substituição por escrito, com aprovação dos 

autores/fiscalização do projeto de construção. 

A expressão de “primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes especificações, o sentido que lhe 

é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um 

mesmo produto, a gradação de qualidade superior. 

É vedado à empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que não satisfaçam às 
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condições destas especificações. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este 

pedido de substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento 

comparativo e laudo de exame. 

Quanto às marcas dos materiais citados, quando não puderem ser as mesmas descritas, deverão ser 

substituídas por similares da mesma qualidade e deverão ser aprovadas pela fiscalização através de 

amostras. 

2.8 - MÃO-DE-OBRA 

A mão-de-obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de acabamento esmerado 

e de inteiro acordo com as especificações constantes no presente memorial descritivo. A empresa 

executante da obra se obriga a executar rigorosamente os serviços obedecendo fielmente aos projetos, 

especificações e documentos, bem com os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos 

nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas 

pela boa técnica. 

A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É OBRIGATÓRIO o uso de 

EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo 

desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá acarretar a penalizações à CONTRATADA. 

Equipamentos de Proteção Individual. A empresa executora deverá providenciar equipamentos de 

proteção individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, 

conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de 

segurança. 

As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições de funcionar plenamente. 

Deverão estar devidamente limpas e livres de entulhos de obra. 

A construtora planejará e manterá as construções e instalações provisórias que se fizeram necessárias 

para o bom andamento da obra, devendo antes da entrega da mesma, retirá-las e recompor as áreas 

usadas. 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalações da obra, 

compreendendo todos os aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para placas e outros. 

Serviços técnicos só serão permitidos a sua execução por profissional habilitado e os mesmos deverão 

estar identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos e junto a documentação da obra, conforme 

Normas Reguladoras do MT. 
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            2.9 - ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO    

CAUCAIA DO ALTO. 

2.9.1 - FUNDAÇÕES: Serão do tipo direto, moldadas no local sobre terreno com suficiente capacidade 

de suporte. Serão constituídas de sapatas corridas, com dimensões mínimas de 40x20 centímetros, 

constituídas de concreto ciclópico no traço 1:3, com no máximo 20% de pedra de mão. 

2.9.2 - VIGAS BALDRAMES: serão executadas em concreto armado, nas dimensões 1,00x0,60x0,30 

centímetros, armadas longitudinalmente com 04 ferros CA-50 bitola 10 mm e transversalmente com 

estribos de ferro CA-60 bitola 4.2 mm distribuídos ao longo da viga a cada vinte centímetros. O 

concreto a ser utilizado deverá ser Fck=20 Mpa. 

2.9.3 - CONTRAPISO: após o nivelamento do terreno deverá ser executado um contra piso, com 

espessura indicados no projeto, com concreto.  

2.9.4 - ALVENARIAS: todas as alvenarias deverão ser em blocos de concreto, espessura indicada na 

planta baixa, assentados com argamassa de cimento/cal hidratado/areia média no traço 1:5:10. 

2.9.5 - REVESTIMENTO: toda parte de alvenaria dos OSSUÁRIOS, deverão ser revestidas com 

argamassa de cimento/cal hidratado/areia média no traço 1:5:10. 

2.9.6 - IMPERMEABILIZAÇÕES: todos os alicerces deverão ser impermeabilizados com duas 

demãos de Selamix ou similar e após completa secagem impermeabilizados com 02 demãos de manta 

líquida da Bautech. A laje de cobertura deverá ter sua superfície regularizada com argamassa 

cimento/areia + aditivo na dosagem indicada pelo fabricante, com inclinação de 2%, de forma a 

promover completa remoção da água que sobre a superfície incidir. Após regularizadora da laje a 

mesma deverá levar duas demãos de Semix e + duas demãos de manta líquida da Bautech. 

2.9.7 - PINTURAS: todos os elementos de concreto e/ou alvenarias deverão levar uma demão de 

selador tipo “RESTAURAÇÃO” e após duas demãos de tinta de base acrílica. 

2.9.8 - DRENAGEM 

Para a construção da canalização, de acordo com as cotas do projeto, a escavação será feita pelo 

processo manual ou mecânico que assegure além da regularidade do fundo da vala, compatível com o 

perfil projetado, a manutenção da espessura prevista para o lastro. O andamento dos trabalhos deverá 

ser tal que não permanecerá material escavado ao lado da vala a não ser aquele que esteja sendo 

manipulado, devendo para isso, ser removido o material da parte inicial da canalização, como sobra a 

ser obtida no decorrer da execução. Toda terra excedente deverá ser removida para fora do canteiro de 

serviço, sem distância determinada, de maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando 

houver terra imprópria para reaterro de vala, a juízo da fiscalização, deverá a mesma ser removida para 

o bota-fora. Para o preenchimento das valas, será feito com apiloamento em camadas de 20 centímetros, 
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por qualquer processo manual ou mecânico, por vias seca ou úmida, desde que seja eficiente para 

perfeita compactação de aterro aos lados e sobre a galeria construída. 

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da ABNT Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e Legislação Municipal. 

As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento 

de materiais, instalações, testes de performance e aceitação por parte da contratante ou seu representante 

legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o procedimento mais rigoroso. 

2.9.9 - DEMOLIÇÃO 

As demolições realizadas em alvenarias deverão ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar 

danos que comprometam a sua estabilidade. 

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da 

totalidade dos entulhos resultantes. 

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais 

normas e práticas complementares. O transporte dos materiais considerados inaproveitáveis, oriundos 

das demolições ou da limpeza do terreno deverão ser retirados do canteiro e transportados por veículos 

adequados, sobre responsabilidade da CONTRATADA, até o seu destino final que será fornecido pela 

Prefeitura Municipal, obedecendo às orientações e normas da mesma. 

2.10 - LIMPEZA DA OBRA 

Antes da entrega, após sua conclusão, todo o recinto e inclusive a própria obra, deverá ser limpa e      

todo o entulho removido.  

3- ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL  DE 

CAUCAIA DO ALTO. 

3.1 – INSTALAÇÕES E PROTEÇÕES: 

 Deverão ser providenciadas no início da obra às instalações provisórias, como andaimes, tapumes de 

proteção de obra, instalação da obra e placas. 

3.2 – CONCRETO ARMADO: 

Deverão ser obedecidas as Normas da ABNT. As formas deverão ser perfeitamente alinhadas e 

niveladas, empregando-se aditivos desformantes antes da colocação das armaduras, que permitirá fácil 

desmontagem. Empregar-se-á pregos para fixação das formas. 

Na execução das armaduras deverão ser verificadas as posições corretas das barras, o número de barras 

e suas bitolas, o cobrimento das barras (2cm), o dobramento a frio e as emendas com ganchos. 

O amassamento do concreto deverá ser mecânico, a fim de homogeneizar a mistura de todos os 

elementos. As superfícies expostas dos concretos deverão ser mantidas úmidas durante os primeiros sete 

(7), dias após a concretagem, para a cura do mesmo. 
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3.3 – IMPERMEABILIZAÇÕES 

-Parede: A argamassa de assentamento das 5 primeiras fiadas e blocos de concreto que formam as 

paredes do pavimento deverá conter aditivo hidrofugante na proporção de 1:15 litros de água. 

- Pisos: Todos os pisos em contato com o aterro interno terão seus Lastros e contrapisos executados 

com aditivo hidrofugante. 

3.4 – PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETOS: 

- Alvenarias:  As alvenarias internas e externas serão executadas com blocos cerâmicos a qual receberá 

chapisco, reboco, emboço e acabamento (revestimento cerâmico ou pintura). Deverão ser obedecidos os 

alinhamentos, dimensões e espessuras indicadas do projeto básico, a serem assentes com argamassa de 

cimento, areia e cal – traço 1:5:0,20. 

- Vergas: As vergas sobre os vãos das janelas e portas e nas partes inferiores das janelas; serão 

executadas em concreto FCK 20 MPA. 

3.5 – COBERTURA:  

A cobertura seguirá os caimentos existentes. A cobertura será executada em telha cerâmica. A estrutura 

do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de primeira qualidade com travamentos 

suficientes para manter a estrutura rígida e está deverá possuir pontos de ancoragem chumbada na 

estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita 

madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado. 

O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocação das telhas será iniciada das 

bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento 

do beiral, de maneira que este fique com comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte são 

colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverão apresentar 

encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas 

técnicas da ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor de emboçamentos e acabamentos 

necessários à perfeita execução dos serviços. 

3.6 – ESQUADRIAS E FERRAGENS: 

As portas internas e externas serão de ferro nº 20 ou em madeiras de tamanho 0,925cm, 0,82cm e 

0,62cm, conforme especificação no projeto, com dobradiças de chapa de ferro e fechadura externa 

cromada. 

Os caixilhos serão “confeccionados com cantoneiras de ferro ¾” lisas, do tipo basculantes, contendo 

fundo antiferrugem e pintura esmalte na cor verde (conforme padrão da administração). 

As ferragens deverão ser do tipo cromadas e oxidadas, de boa qualidade. 

           3.7. – REVESTIMENTOS: 

- Argamassa:  As superfícies internas que não levarem revestimentos especiais serão chapiscadas, 
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emboçadas e rebocadas. O Chapisco será de cimento e areia traço 1:3 e o emboço de cimento, areia e 

cal em pó traço igual a 1:5:0,20, perfeitamente prumadas para receberem o recobo. 

- Paredes dos sanitários e vestiários: As paredes serão revestidas com azulejos 20x20 branco, 

assentados com argamassa colante, na altura do P.D. existente, com juntas ao prumo. Com faixa a altura 

de 1,40m com azulejo 10x140cm na cor azul. 

- Paredes da cozinha: As paredes serão revestidas com cerâmica 20x20 branca, assentados com  

argamassa colante, na altura do P.D. existente, com juntas ao prumo. 

             3.8. - PISOS:  

Todos os pisos cerâmicos devem ser previamente aprovados pela Fiscalização do Departamento de 

Projetos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

* Contrapisos: A camada impermeabilizadora deverá ser lançada de forma contínua sobre lastro de 

brita nº 01 de espessura igual a 5cm. O concreto do contrapiso deverá ter espessura mínima a 5cm e 

conter impermeabilizante. 

- Piso Cerâmicos:  

* Cozinha: com dimensões de 45x45cm, esmaltadas, PI-IV, de 1º, na cor branca assentes com juntas 

retas e rejuntadas. 

* Demais ambiente: Nas dependências indicadas em planta básica, nas dimensões 45x45cm, 

esmaltadas, PI-IV, de 1º, na cor branca assentes com juntas retas e rejuntadas. 

3.9. - VIDROS: 

Os vidros serão lisos e transparente, de espessura igual ou superior a 4mm, assentes com massa de 

vidraceiro na cor azul, conforme padrão da administração. 

3.10. - PINTURA: 

Todas as cores das tintas devem ser previamente aprovadas pela Fiscalização do Departamento de 

Projetos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

 Pintura esmalte em paredes internas: Na cor branco gelo, barrado impermeável na altura 1,50m 

no mínimo em duas de mãos, sobre o selador, em todas as alvenarias rebocadas. 

 Pintura acrílica em paredes internas e tetos: Na cor branca, acima do barrado impermeável e 

tetos, em no mínimo duas demãos. 

 Pintura esmalte em esquadrias: Na cor azul da administração, em todas as esquadrias de madeiras 

e metálica, em no mínimo duas demãos sobre fundo antioxidante e/ou massa corrida. 

 Tinta acrílica externa: Na cor azul, barrado na altura 1,00m, e acima disso na cor branco, em no 

mínimo duas de mãos sobre selador acrílico, em todas as alvenarias externas. 

 Tinta esmalte em gradis: Na cor azul Cotia, em no mínimo duas de mãos sobre fundo oxidante. 
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 Tinta acrílica em muros de fachadas: Na cor azul, barrado na altura 1,00m, e acima disso na cor 

branco, em duas demãos. 

 Tinta acrílica em muretas: Na cor azul, em no mínimo duas demãos. 

 Caiação em muros: Na cor Branca, em no mínimo duas demãos em muros internos. 

3.11. – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

            - INFRAESTRUTURA: 

* Dentro da infraestrutura necessária, considera-se a existência de distribuidor público de água e, do 

sistema coleto de água servida e pluvial. Os efluentes provenientes das bacias sanitárias e mictórios serão 

conduzidos para a fossa séptica, sumidouro ou rede de coletora pública. Os efluentes líquidos servidos, 

juntamente com as águas pluviais, serão conduzidos por tubulação até a rede coletora pública e captação de 

águas pluviais. 

- REDE DE ESGOTOS: 

* Caixas de inspeção e União: Serão em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas iguais a 

60x60x60cm, com tampa de concreto armado (removível). O fundo das caixas deverá ser feito em 

forma de canaletas de cimento alisado, com caimento no sentido do fluxo, de modo a impedir a 

formação de depósitos no interior destas. Internamente, as caixas deverão ser chapiscadas e emboçadas 

com argamassa de cimento e areia de 1:3, com aditivo hidrofugante adicionado à água de amassamento 

na proporção de 1:15 litros. 

* Rede de Esgotos Pluviais: executar de modo a coletar as águas diretamente das calhas da cobertura e 

conduzi-las à rede pública de coleta. 

- ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS A EMPREGAR: 

* Redes de Esgoto e Pluvial – Tubo de PVC rígido, classe 8, inclusive nas ventilações, nas bitolas 

indicadas. 

* Redes de água fria: Tubo de PVC rígido, classe 15, soldáveis, com conexões do tipo SRM (azul) nos 

pontos de consumo, com registro geral próximo às lajes de todas as dependências. 

* Metais: Registros de metal com acabamento. Torneiras cromadas antivandalismo ou de acionamento 

automático. 

* Louças Sanitárias: Bacias sanitárias padrão, na cor branca, com assento sanitário de PVC e com 

válvulas de descarga. Os lavatórios serão de embutir, na cor branca, em bancada de granito cinza 

Corumbá e sobre colunas dos demais. 

 * Barra de apoio para deficiente: Em tubo de aço inoxidável 1 ½” com comprimento de variedade de 

60cm à 90cm, conforme norma vigente. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

          *Nas ligações das tubulações de PVC rígido (classe 8 e classe 15), deverá se empregar solução limpadora 
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antes da aplicação do adesivo. Em ligações entre tubulações e metais, deverão ser empregados materiais 

vedantes tipo fita “veda rosca”, para as junções perfeitas e seguras. Todas a tubulações deverão ser testadas 

antes do recobrimento destas, devendo as mesmas permanecer cheias de água até o final da construção. As 

passagens em estruturas de concreto deverão ser executadas embutidas em outros tubos/esperas de diâmetro 

maior ao da tubulação projetada para utilização. 

3.12. – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Quanto à técnica de execução, partiremos do princípio de que todas as tubulações deverão ser 

embutidas em paredes e lajes e outras suspensas ou apoiadas nas estruturas, sempre fixadas. 

As instalações devem obedecer ao Projeto Básico e as determinações das Normas em vigor, sejam:  

 ABNT: NBR-4510, NB -79, PNB-158 E NB -166; 

 PORTARIA 400. 

 RIC/CEEE e concessionária local (ELETROPAULO). 

- ILUMINAÇÃO: A iluminação será do tipo fluorescente para os sanitários e demais salas com 

luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, 

completa. A iluminação da cozinha será do tipo fluorescente com calha, proteção, de sobrepor com 

reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa. Iluminações externas serão do 

tipo refletor (holofote) para lâmpadas de 150w e/ou 250w. 

- CIRCUITO ALIMENTADOR: Será abrigado em eletrodutos de PVC rígido ou corrugado, 

partido do Q.D., estendendo –se até os centros de distribuição de luz e tomadas. 

-  QUADRO DE DISTRUIÇÃO DE LUZ: Serão instalados em local de fácil acesso, abrigando 

disjuntores parciais individuais para a proteção dos diversos circuitos de iluminação e tomadas. 

Onde as crianças não tenham acesso. 

- ATERRAMENTOS: O CP do medidor será aterrado conforme regulamento da concessionária 

local e Normas da ABNT. 

- ELETRODUTOS: Serão utilizados de PVC rígido de cor preta ou corrugados de cor amarela 

resistente ao fogo. A fiação que se distribui sobre as estruturas aparentes será em eletrodutos 

galvanizados, a serem fixados com braçadeiras de alumínio. 

- CAIXAS: Serão utilizadas caixas de PVC, tamanho 2x4” e 4x4”, para abrigar tomadas, 

interruptores, lâmpadas e derivação de eletrodutos (passagens). Nas lajes, serão empregadas caixas 

PVC tipo duplas sextavadas e com fundo móvel. As caixas externas substerrâneas serão em 

alvenaria rebocada com fundo de brita, com dimensões de 50x650x60cm, com tampa de concreto. 

4- LIMPEZA DA OBRA 

Antes da entrega, após sua conclusão, todo o recinto e inclusive a própria obra, deverá ser limpa e 

todo o entulho removido. 
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MEMORIAL DESCRITIVO SINTÉTICO  

 

OBRA:  Remediação do Cemitério – Construção do Ossuário 

Local: Rua Joaquim Pires de Oliveira, 117 – Centro (Caucaia do Alto), Cotia – SP, 06727-186 

 

01. CARACTERÍSTICA GERAIS: 

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever, sinteticamente, os serviços a serem 

realizados para construção de um ossuário, junto ao cemitério Público de Caucaia do Alto, Cotia – SP. 

02.DA OBRA: 

Será construído um ossuário, em estrutura convencional, com 720 (setecentos e vinte) lóculos. A obra 

localizar-se-á junto ao atual cemitério público, em Caucaia do Alto. 

03.SERVIÇOS A REALIZAR: 

03.1 Fundações: Serão do tipo indireto, moldadas no local, com dimensões e armaduras conforme 

projeto específico. 

03.2 Alvenarias: serão todas de blocos de concreto, nas dimensões do projeto. 

03.3 Estruturas de concreto armado: deverão ser executadas de acordo com o projeto específico. 

03.4 Cobertura: será constituída para seguir o caimento do telhado já existente, com madeiramento de 

primeira linha, utilizando telha cerâmica, 

03.5 Pinturas: todas as alvenarias serão pintadas com tinta de base acrílica. 

03.6 Impermeabilizações: Na fundação e na laje de cobertura. 

03.7 Drenagem: em toda parte entre o muro e o talude. 

03.8 Demolição: Demolição em alvenarias 

03.9 Limpeza da Obra: Remoção de todos os materiais não usados antes da entrega da obra. 
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CRONOGRAMA  DE EXECUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

           Assunto: Construção Ossuário Cemitério Caucaia do Alto 
        

Local:  Rua Joaquim Pires de Oliveira, 117 – Centro (Caucaia do Alto), Cotia – SP, 06727-186 

 Proprietário: Prefeitura Municipal de Cotia - SP 
   

     

 
Total (R$) 

0 à 5 
Dias 

5 à 10 
Dias 

10 à 15 
Dias 

15 à 20 
Dias 

20 à 25 
Dias 

25 à 30 
Dias 

30 à 35 
Dias 

35 à 40 
Dias 

40 à 45 
Dias 

Serviços 
Preliminares 3892,84 

3892,84 
100%                 

Demolição / 
Retirada 
entulho 2196,24 

2196,24 
100%                 

Drenagem 5644 
2822,00 

50% 
2822,00 

50%               

Fundação 8872,49   
2218,123 

25% 
2218,123 

25% 
2218,123 

25% 
2218,123 

25%         

Estrutura 26843,47     
6710,86 

25% 
13421,74 

50% 
6710,86 

25%         

Alvenaria 33871,99     
8467,998 

25% 
8467,998 

25% 
8467,998 

25% 
8467,998 

25%       

Divisórias 
Ossários 16132,04       

4033,01 
25% 

4033,01 
25% 

4033,01 
25% 

4033,01 
25%     

Tampa 
Ossário 3855               

1927,50 
50% 

1927,50 
50% 

Pintura 440,7               
440,70 
100%   

Limpeza Final  1100                 
1100,00 
100% 

Total Geral 102848,77                   

Tolta Simples 8911,08 5040,123 17396,981 28140,871 21429,999 12501,008 4033,01 2368,2 3027,5 

Tolta Acumulado 8911,08 13951,203 31348,184 59489,055 80919,054 93420,062 97453,072 99821,272 102848,77 
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PANILHA ORÇAMENTÁRIA  

CONFORME FONTE FDE/ OUTUBRO-2016 E SINAPI/JANEIRO 2017 

Asssunto: Construção do Ossuário  

 

 

Código  

 

Descrição  

 

Unid. 

 

Quant 

Preço Unit. 

R$ 

Preço Total 

R$ 

1 Serviços Preliminares  
   

74209/001 Placa de obras em chapa de aço galvanizado Unid. 
 

1,00 

 

332,84 

 

332,84 

73859/002 Capina e limpeza Manual de terreno M² 
   

400,00 

 

1,48 

 

592,00 

85422 
Preparo Manual de terreno s/ raspagem 

Superficial 
M² 

 

400,00 

 

7,42 

 

2.968,00 

Sub Total R$ 3.892,84 

04.50.001 
Demolição de alvenarias em geral e elementos 

vazados, inclui revestimentos 

 

M³ 

 

24.00 

 

91,51 

 

2.196,24 

Sub Total R$ 2.196,24 

3 Drenagem   
   

16.05.037 Canaleta de concreto ½ cana dn 40cm p/ aguas  
 

M 

 

80.00 

 

70,55 

 

5.644,00 

Sub Total R$5.644,00 

4 Fundação   
   

02.02.025 
Broca de concreto de diâmetro 20cm incl. 

arranques 

 

M 

 

60 

 

46,73 

 

2.803,80 

02.03.001 Forma de madeira maciça  M² 
 

20,00 

 

73,29 

 

1.465,80 

02.04.002 Aco CA50 (a ou b) fyk=500 mpa KG 
 

200,00 

 

9,26 

 

1.852,00 

02.05.018 Concreto dosado e lançado fck=25mpa M² 
 

6,48 

 

424,52 

 

2750,89 

Sub Total R$8.872,49 

5. Estruturas     

03.01.001 Formas de madeira maciça M² 
 

41,55 

 

103,37 

 

4.295,02 

02.04.002 
 

Aço CA50 (a ou b) fyk=500 mpa KG 
KG 

 

357,97 

 

 

9,26 

 

3.314,80 

03.03.014 Concreto dosado e lançado fck=20mpa M³ 
 

17,75 

 

406,86 

 

7.221,77 

03.03.031 
Laje pre-fabricada vigota treliçada unidirecional lts25-

300kgf/m2 
M² 

 

42,30 

 

176,05 

 

7.446,92 
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03.03.014 Concreto dosado e lançado fck=20mpa M³ 
 

11,22 

 

406,86 

 

4.564,97 

Sub Total R$ 26.843,47 

6. Divisórias Ossários      

92268 
Fabricação de forma para lajes, em chapa de madeira 

compensada plastificada, E=18mm AF-12/2015 
M² 

18,43 30,25 557,51 

92734 

Concretagem de vigas e lajes, FCK=20 MPA, para lajes 

maciças ou nervuradas com jericas em cremalheira em 

edificação de multipavimentos até 16 andares, com área 

média de lajes maior que 20m² - lançamento, adensamento 

e acabamento. AF_12/2015 

M³ 

 

 

 

10,17 

 

 

 

322,05 

 

 

 

3.275,25 

73990/001 Armação aço CA-50 P/1,0m³ de concreto 
Un

d. 

 

24,00 

 

512,47 

 

12.299,28 

Sub Total R$ 16.132,04 

7. Alvenaria     

04.01.030 Alvenaria de blocos de concreto e=9cm classe c M² 
 

97,20 

 

57,46 

 

5.585,11 

04.01.034 Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm classe c M² 
 

274,00 

 

78,67 

 

21.555,58 

12.04.004 Chapisco M² 
 

166,00 

 

6,63 

 

1.100,58 

12.04.005 Emboco M² 

 

166,00 

          

33,92 

 

5.630,72 

 

Sub Total 33.871,99 

8. Tampa     

92268 
Fabricação de forma em chapa de madeira compensada 

plastificada E=18mm. AF_12/2015 
M² 

 

 

103,68 

 

 

30,25 

 

 

3.136,32 

74157/004 Lançamento/Aplicação Manual de Concreto 
 

M³ 

 

 6,00 

 

119,78 

 

718,68 

Sub Total R$ 3.855,00 

9. Pintura   
   

15.01.099 
 

Pinturas em estruturas 

 

Mv 

 

1,00 

 

440,70 

 

440,70 

Sub Total R$ 440,70 

10. Limpeza Final  
   

88431 Limpeza Final da Obra M² 
 

400,00 

 

2,75 

 

1.100,00 

 

Sub Total 

 

R$ 1.100,00 

TOTAL GERAL R$ 102.848,77 
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Asssunto: Ampliação do Velório Municipal no Cemitério Caucaia do Alto 

 

 

Local:  Rua Joaquim Pires de Oliveira, 117 – Centro (Caucaia do Alto), Cotia – SP, 06727-186 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cotia - SP 

 

 Total (R$)  Dias 10 à 20 Dias Dias Dias 40 à 50 Dias DIAS  

Fundação 

 

2735,88 
1367,94 

50% 
1367,94 

50%     

Superestrutura 

 

1377,51  
688,755 

50% 
688,755 

50%    

Alvenaria 

 

5402,84  
1350,71 

25% 
1350,71 

25% 
1350,71 

25% 
1350,71 

25%  

Esquadrias 

 

4670,42   
1.167,605 

25% 
2335,21 

50% 
1.167,605 

25%  

Cobertura 

 

5729,60    
2864,80 

50% 
2864,80 

50%  

Forro 

 

1485,38     
1485,38 
100%  

Impermeabilização 

 

50,10  
50,10 
1005     

Revestimento 

 

4203,56    
2101,78 

50% 
2101,78 

50%  

Pintura 

 

5443,50    
2721,75 

50% 
2721,75 

50%  

Piso 

 

3256,85   
1628,425 

50% 

 
1628,425 

50%   

Instalações Elétricas 

 

5286,19  
1321,5475 

25% 
1321,5475 

25% 
1321,5475 

25% 
1321,5475 

25%  

Instalações  
Hidraúlicas 

 

2376,76  
594,19 
25% 

594,19 
25% 

594,19 
25% 

594,19 
25%  

Instalação Sanitária 

 

1864,04  
466,01 
25% 

466,01 
25¨% 

466,01 
25% 

466,01 
25%  

Louças e Metais 

 

2893,59     
1446,795 

50%  
1446,795 

50% 

 
Limpeza Final  

 

137,50      
137,50 
100% 

Total Geral 
 46913,7

2             

 Total Simples 1367,94 5839,25 7217,2425 15384,423 15520,57 1584,30 

 
Total Acumulado 1367,94 7207,19 14424,44 29808,86 45329,43 

46913,72 
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PANILHA ORÇAMENTÁRIA  

CONFORME FONTE SINAPI MAR-17 S-DESONERAÇÃO/CPOS 169 – VIGÊNCIA: A PARTIR  DE 01/03/17 

Asssunto: Ampliação do velório Municipal no Cemitério Caucaia do Alto  

 

Código 

 

Código  
 

Descrição  

 

Unid. 

 

Quant 

Preço 

Unit. 

R$ 

Preço Total 

R$ 

 

1 

 
 Fundação   

   

 

1.1 

 
 Viga Baldrame e “Pescoço”  

   

 

1.1.2 

 

73965/009 
 

SINAPI 
Escavação Manual de valas M³ 

 

1,38 

 

183,50 

 

253,23 

 

1.1.3 

 

95240 SINAPI 
Lastro de concreto magro e=3,0cm 

preparo mecânico 
M³ 

 

1,32 

 

12,82 

 

16,92 

 

1.1.4 

 

74074/004 SINAPI 
Forma tabua p/ concreto em 

fundação c/ reaproveitamento 10x  
M² 

 

9,00 

 

25,68 

 

231,12 

 

1.1.5 

 

11.01.100 CPOS 
Concreto usinado fck=20,0 Mpa p/ 

vigas / pescoço 
M³ 

 

    1,38 

 

262,63 

 

362,43 

 

1.1.6 

 

10.01.040 CPOS 
Armadura em barra de aço CA-50 

(A ou B)  fyk=500Mpa 
Kg 

 

    100 

 

5,23 

 

523,00 

 

1.2 

 

  Broca  
   

 

1.2.1 

 

12.01.020 
 

CPOS 

Broca em concreto armado 

diâmetro de 20cm completa 
m 

 

20 

 

39,82 

 

796,40 

 

1.2.2 

 

17.01.040 CPOS 
Lastro de concreto 

impermeabilizado 
M³ 

 

1,32 

 

418,77 

 

552,78 

  Sub Total R$ 2.735,88  

 

2 

 
 Superestrutura  

   

 

2.1 

 
 Concreto Armado para Pilares  

   

 

2.1.1 

 

92437 
SINAPI 

Forma com tábuas de madeira/ 

Compensada 

Plastificada Pé Direito Simples 

 

M² 

 

 

10,00 

 

 

 

39,70 

 

 

397,00 

 

2.1.2 

 

10.01.060 CPOS 

Armadura em barra de aço CA-60 

(A ou B) fyk=600 MPA 

Vigas/Pescoço 

kg 

 

103 

 

5,45 

 

561,35 

 

2.1.3 

 

74157/004 SINAPI 
Lançamento/Aplicação manual de 

concreto em Pilar 
M³ 

 

    1,32 

 

118,58 

 

156,53 

 

2.2 

 

  
Concreto Armado para vergas e 

Contravergas 
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2.2.1 

 

11.01.100 
CPOS 

Concreto usinado fck = 20,0 MPA 

p/ vergas e Controvergas 
M³ 

 

 

     1,00 

 

 

262,63 

 

 

262,63 

 

  Sub Total R$ 1.377,51 

 

3. 

 
 

Paredes “Alvenaria de Vedação 

Paredess e Muros” 
 

   

 

3.1 

 

14.04.220 
CPOS 

Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação uso revestido de 19cm ½ 

vez assentado  em argamassa traço 

1:4 (cimento e areia) com e =1cm 

M² 

 

 

65,00 

 

 

60,48 

 

 

3.931,20 

 

3.2 

 

14.30.020 CPOS 
Divisória em placas de granilite 

com espessura de 3cm 
M² 

 

8,74 

 

168,38 

 

1.471,64 

  MASSA TRAÇO 1:4                                                                         Sub Total R$ 5.402,84 

 

4 

 
 Esquadrias    

   

 

4.1 

 
 Portas de Madeira  

   

 

 

4.1.1 

 

 

91312 
SINAPI 

Kit completo porta de madeira 

padrão 60x210cm (divisórias dos  

banheiros vestiários modelo 

Divilux) 

 

Unid 

 

 

4,00 

 

 

354,44 

 

 

1.417,76 

 

4.1.2 

 

91314 SINAPI 
Kit Completo porta de madeira 

padrão – 80x210cm 
Unid 

 

3,00 

 

355,55 

 

1.066,65 

 

4.2 

 

   Janelas Metálicas   
   

 

4.2.1 

 

24.01.040 CPOS 

Caixilho em ferro basculante, linha 

comercial J2 1,50x1,20 (2 Unid) 

Administrativo, recepção 

M² 

 

3,60 

 

347,06 

 

1.249,42 

 

4.2.2 

 

24.01.040 CPOS 

Caixilho em ferro basculante, linha 

comercial J3 0,70x0,60 (03 Unid) 

Vestiário 

M² 

 

1,26 

 

347,06 

 

437,30 

 

4.2.3 

 

72117 SINAPI 
Vidro Liso comum transparente-

espessura 4mm 
M² 

 

4,20 

 

118,88 

 

499,30 

  Sub Total R$ 4.670,42 

 

5 

 
 Cobertura    

   

 

5.1 

 

16.02.030 CPOS Telha de barro tipo romana M² 
 

44,60 

 

38,85 

 

1.732,71 

 

5.2 

 

15.01.020 CPOS 

Estrutura de madeira tesourada 

para telha de barro – vãos de 7,01 

a 10,00m 

M² 

 

44,60 

 

87,85 

 

3.918,11 

 

5.3 

 

16.02.230 CPOS 

Cumeeira de barro emboçado 

tipos: plan, romana, italiana, 

francesa e paulistinha 

  M 

 

4,35 

 

      18,11 

 

78,78 

  Sub Total R$ 5.729,60 
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8     Revestimento  de Paredes         

8.1 17.02.020 CPOS Chapisco M² 170,00 4,22 717,40 

8.2 17.02.220 CPOS Reboco M² 170,00 7,78 1.322,60 

8.3 18.11.110 CPOS 

Revestimento em placa 

cerâmica esmaltada para paredes 

de 20 x 20 cm, assentado com 

argamassa AC-II colante 

industrializada 

M² 40,20 45,53 1.830,31 

8.4 18.11.230 CPOS 

Rejuntamento de cerâmica 

esmaltada de 20 x 20 cm com 

argamassa industrializada para 

rejunte, juntas até 3 mm 

M² 40,20 8,29 333,26 

      Sub Total       R$ 4.203,56 

9     Pintura         

9.1 88428 SINAPI 
   Pintura acrílica 02 demãos sobre 

paredes/tetos 
M² 160,00 22,94 3.670,40 

9.2 33.02.080 CPOS 
Massa corrida à base de resina 

acrílica 
M² 170,00 10,43 1.773,10 

      Sub Total       R$ 5.443,50 

10     Piso         

10.1 18.06.020 CPOS 

Piso cerâmico esmaltado PEI-4 

resistência química A, para áreas 

internas sujeitas à lavagem 

frequente, assentado com 

argamassa colante industrializada 

M² 38,80 34,75 1.348,30 

10.2 11.01.100 CPOS 
Concreto usinado, fck = 20,0 

MPa 
M³ 4,00 262,63 1.050,52 

10.3 17.01.020 CPOS 
Argamassa de regularização 

e/ou proteção 
M³ 1,85 463,80 858,03 

      Sub Total       R$ 3.256,85 

 

6 

 
 Forro    

   

 

6.1 

 

22.02.030 CPOS 

Forro em painéis de gesso 

acartonado, com espessura de 

12,5mm fixo  

M² 

 

23,57 

 

63,02 

 

1.485,38 

  Sub Total R$ 1.485,38 

 

7 

 
 Impermeabilização    

   

 

7.1 

 

74106/001 SINAPI 

Impermeabilização com tinta 

betuminosa em fundações 

baldrames 

M² 

 

5,00 

 

10,02 

 

50,10 

  Sub Total R$ 50,10 
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11     Instalações Elétricas         

11.1 74131/001 SINAPI 

  Quadro de Distribuição de 

energia, de embutir com porta, 

para 24 disjuntores 

termomagnéticos monopolares, 

barramento trifásico e neutro 

com proteção geral, disjuntor 

geral trifásico. 

Unid. 1,00 544,62 544,62 

11.2     Disjuntores         

11.2.1 74130/004 SINAPI 
  Disjuntor termomagnético 

monopolar 10 a 50A 
Unid. 4,00 53,11 212,44 

11.3     Luminárias         

11.3.1 73953/006 SINAPI 

  Luminária completa de 

sobrepor tipo calha 2x 20w c/ 

reator/lamp. fluoresc. 

Unid. 9,00 102,03 918,27 

11.3.2 91871 SINAPI 

  Eletroduto de PVC rígido 

corrugado rosqueável DN 25mm 

(1") incluindo fornecimento, 

conexões e instalação 

M 30,00 9,29 278,70 

11.3.3 91870 SINAPI 

  Eletroduto de PVC rígido 

rosqueável DN 20mm (3/4") 

incluindo fornecimento, 

conexões e instalação 

M 40,00 11,46 458,40 

11.3.4 90447 SINAPI 
Rasgo em Alvenaria p/ 

Eletrodutos 
M 40,00 5,76 230,40 

11.4     Pontos de Tomada         

11.4.1 93141 SINAPI 

  Ponto de tomada (caixa, 

eletroduto, fios e tomada) 

10A/250V 

Unid. 10,00 145,52 1.455,20 

11.4.2 93142 SINAPI 

  Ponto de tomada (caixa, 

eletroduto, fios e tomada)  

20A/250V  

Unid. 3,00 163,65 490,95 

11.4.3     Instalações Telefônica         

11.5.1 91863 SINAPI 
  Eletroduto PVC rígido roscável 

20 mm (3/4") 
M 30,00 7,72 231,60 

11.5.2 73768/003 SINAPI   Cabo telefônico CI-50, 10 pares M 25,00 6,47 161,75 

11.5.3 83366 SINAPI 
  Caixa de passagem para 

telefone 10X10X5cm 
Unid. 1,00 104,32 104,32 

11.5.4 83370 SINAPI 

  Quadro de distribuição para 

telefone nº.3, 40 x40 x 12cm 

fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 199,54 199,54 

      Sub Total       R$ 5.286,19 



 

 

 

Luciano César da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Logística 

 
 

26 

12     Instalação Hidraúlica         

12.1     
  Tubulações e Conexões em 

PVC e Caixa D'água (1000 

litros) 

        

12.1.1 45.01.020 CPOS 

  Entrada completa de água com 

abrigo e registro de gaveta, DN= 

3/4´ 

Unid. 1,00 899,99 899,99 

12.1.2 48.02.002 CPOS 
  Reservatório de fibra de vidro - 

capacidade de 1.000 litros 
Unid. 1,00 434,17 434,17 

12.1.3 89356 SINAPI 
  Tubo em PVC soldável água 

fria Ø 25mm, inclusive conexões 
M 15,00 18,53 277,95 

12.1.4 89357 SINAPI 
 Tubo em PVC soldável água fria 

Ø 32mm, inclusive conexões 
M 7,00 24,76 173,32 

12.1.5 89508 SINAPI 
 Tubo em PVC soldável água fria 

Ø 40mm, inclusive conexões 
M 15,00 14,56 218,40 

12.1.6 89509 SINAPI 
 Tubo em PVC soldável água fria 

Ø 50mm, inclusive conexões 
M 6,00 19,41 116,46 

12.2     Acessórios e Complementos         

12.2.1 94490 SINAPI 

  Registro gaveta 1.1/4" (32mm) 

em pvc para tubulação do 

hidrômetro 

Unid. 1,00 39,29 39,29 

12.2.2 94491 SINAPI 

   Registro gaveta 2.1/4" (40mm) 

em pvc para tubulação de 

limpeza e do ladrão  

Unid. 1,00 53,76 53,76 

12.2.3 43.02.140 CPOS 
  Chuveiro elétrico de 5500 W / 

220 V em PVC 
Unid. 2,00 81,71 163,42 

      Sub Total       R$ 2.376,76 

13     Instalação Sanitária         

13.1     
  Tubulações e Conexões de 

PVC 
        

13.1.1 89714 SINAPI 
  Tubo PVC esgoto Ø 100mm, 

inclusive conexões 
M 15,00 45,24 678,60 

13.1.2 89713 SINAPI 
  Tubo PVC esgoto Ø 75mm, 

inclusive conexões 
M 10,00 35,20 352,00 

13.1.3 89712 SINAPI 
  Tubo PVC esgoto Ø 50mm, 

inclusive conexões 
M 7,00 23,86 167,02 

13.1.4 89711 SINAPI 
  Tubo PVC esgoto Ø 40mm, 

inclusive conexões 
M 7,00 16,69 116,83 

13.1       Acessórios e Complementos         
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13.1.1 89491 SINAPI 
  Caixa sifonada PVC 150 x 185 

x 75mm 
Unid. 2,00 46,09 92,18 

13.1.2 74051/002 SINAPI 

  Caixa de Gordura Simples em 

Concreto Pre-Moldado DN 40 

mm com tampa / fornecimento e 

intalação 

Unid. 1,00 145,61 145,61 

13.1.3 74104/001 SINAPI 

  Caixa de inspeção em alvenaria 

60 x 60 x 60 cm c/ tampa de 

concreto 

Unid. 2,00 148,41 296,82 

13.1.4 84495 SINAPI 
Ralo Sifonado PVC, fornecido e 

instalado  DN 100 x 40 mm 
Unid. 2,00 7,49 14,98 

      Sub Total       R$ 1.864,04 

14     Louças e Metais         

14.1       Louças          

14.1.1 44.01.050 CPOS 
  Bacia sifonada de louça sem 

tampa - 6 litros 
Unid. 2,00 185,12 370,24 

14.1.2 44.01.110 CPOS   Lavatório de louça com coluna Unid. 2,00 208,81 417,62 

14.1.3 44.02.210 CPOS 

  Tampo/bancada em granito 

amêndoa, espessura de 2 cm Pia 

da Cozinha 

M² 1,80 469,58 845,24 

14.1.4 44.06.320 CPOS 
Cuba em aço inoxidável simples 

de 560x330x140mm 
Unid. 1,00 185,14 185,14 

14.2       Metais         

14.2.1 44.03.480 CPOS 

  Torneira de mesa para lavatório 

compacta, acionamento 

hidromecânico, em latão 

cromado, DN= 1/2´ 

Unid. 2,00 181,65 363,30 

14.2.2 44.03.590 CPOS 

  Torneira de mesa para pia com 

bica móvel e arejador em latão 

fundido cromado 

Unid. 1,00 118,55 118,55 

14.2.3 40729 SINAPI 

  Válvula de descarga 1.1/2" 

(38mm) com registro, 

acabamento em metal cromado 

Unid. 2,00 218,26 436,52 

14.2.4 47.02.010 CPOS 

  Registro de gaveta em latão 

fundido cromado com canopla, 

DN= 1/2 

Unid. 2,00 64,75 129,50 

14.2.5 86883 SINAPI 
  Sifão 1"X1.1/2" para lavatório e 

pia 
Unid. 3,00 9,16 27,48 

      Sub Total       R$ 2.893,59 

15     Limpeza Final          

88431     Limpeza Final  M² 50,00 2,75 137,50 

Sub Total             R$ 137,50 

      

 

 

 

  

TOTAL R$ 46.913,72 
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ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 

CONVITE Nº 019/17 

PROCESSO Nº 6712/17 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA – SP 

Prezados Senhores: 

A empresa xxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vem pelo presente apresentar à V.Sª, nossa proposta comercial, 

referente ao Convite nº 019/17, Processo nº 6712/17, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 

construção de ossuário e ampliação do velório Municipal no cemitério Caucaia do Alto, de acordo com as 

especificações abaixo identificadas: 

Construção de Ossuário no Cemitério Municipal Caucaia do Alto  

 

 

Código  

 
Descrição  

 
Unid. 

 
Quant 

Preço Unit. 
R$ 

Preço Total 
R$ 

1 Serviços Preliminares  
   

74209/001 
Placa de obras em chapa de aço 

galvanizado 
Unid. 

 
1,00 

  

73859/002 Capina e limpeza Manual de terreno M² 
   
400,00 

  

85422 
Preparo Manual de terreno s/ raspagem 

Superficial 
M² 

 
400,00 

  

Sub Total R$ 

04.50.001 
Demolição de alvenarias em geral e 
elementos vazados, inclui revestimentos 

 
M³ 

 
24.00 

  

Sub Total R$ 

3 Drenagem      

16.05.037 
Canaleta de concreto ½ cana dn 40cm p/ 

aguas  
 

M 

 
80.00 

  

Sub Total R$ 

4 Fundação      

02.02.025 
Broca de concreto de diâmetro 20cm incl. 

arranques 
 

M 

 
60 

 
 

 

02.03.001 Forma de madeira maciça  M² 
 
20,00 

  

02.04.002 Aco CA50 (a ou b) fyk=500 mpa KG 
 
200,00 

  

02.05.018 Concreto dosado e lançado fck=25mpa M² 
 

6,48 
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Sub Total R$ 

5. Estruturas     

03.01.001 Formas de madeira maciça M² 
 
41,55 

  

02.04.002 
 

Aço CA50 (a ou b) fyk=500 mpa KG 
KG 

 
357,97 
 

  

03.03.014 Concreto dosado e lançado fck=20mpa M³ 
 
17,75 

  

03.03.031 
Laje pre-fabricada vigota treliçada 

unidirecional lts25-300kgf/m2 
M² 

 
42,30 

  

03.03.014 Concreto dosado e lançado fck=20mpa M³ 
 
11,22 

  

Sub Total R$ 

6. Divisórias Ossários      

92268 

Fabricação de forma para lajes, em chapa 
de madeira compensada plastificada, 

E=18mm AF-12/2015 
M² 

18,43   

92734 

Concretagem de vigas e lajes, FCK=20 
MPA, para lajes maciças ou nervuradas 

com jericas em cremalheira em edificação 
de multipavimentos até 16 andares, com 

área média de lajes maior que 20m² - 
lançamento, adensamento e acabamento. 

AF_12/2015 

M³ 

 
 
 
10,17 

  

73990/001 Armação aço CA-50 P/1,0m³ de concreto Und. 
24,00   

Sub Total R$ 

7. Alvenaria      

04.01.030 
Alvenaria de blocos de concreto e=9cm 

classe c 
M² 

 
97,20 

  

04.01.034 
Alvenaria de blocos de concreto 

19x19x39cm classe c 
M² 

274,00   

12.04.004 Chapisco M² 166,00   

12.04.005 Emboco M² 166,00   

Sub Total R$ 

8. Tampa  
   

92268 

Fabricação de forma em chapa de 
madeira compensada plastificada 

E=18mm. AF_12/2015 
M² 

 
 
103,68 

  

74157/004 
Lançamento/Aplicação Manual de 

Concreto 
 

M³ 

 
 6,00 

  

Sub Total R$ 
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Ampliação do Velório Municipal no Cemitério Caucaia do Alto 

9. Pintura   
   

15.01.099 Pinturas em estruturas Mv 
1,00   

Sub Total R$ 

10. Limpeza Final  
   

88431 Limpeza Final da Obra M² 
 
400,00 

  

 
Sub Total 

 
R$  

Total  (A)  
 
R$ 

 

Código 

 

Código  
 

Descrição  

 

Unid. 

 

Quant 

Preço 

Unit. 

R$ 

Preço Total 

R$ 

 

1 

 
 Fundação   

   

 

1.1 

 
 Viga Baldrame e “Pescoço”  

   

 

1.1.2 

 

73965/009 
 

SINAPI 
Escavação Manual de valas M³ 

 

1,38 

  

 

1.1.3 

 

95240 
SINAPI 

Lastro de concreto magro 

e=3,0cm preparo mecânico 
M³ 

 

1,32 

  

 

1.1.4 

 

74074/004 SINAPI 

Forma tabua p/ concreto em 

fundação c/ reaproveitamento 

10x  

M² 

 

9,00 

  

 

1.1.5 

 

11.01.100 
CPOS 

Concreto usinado fck=20,0 Mpa 

p/ vigas / pescoço 
M³ 

 

   1,38 

  

 

1.1.6 

 

10.01.040 
CPOS 

Armadura em barra de aço CA-

50 (A ou B)  fyk=500Mpa 
Kg 

 

100 

  

 

1.2 

 

 
 Broca  

   

 

1.2.1 

 

12.01.020 
 

CPOS 

Broca em concreto armado 

diâmetro de 20cm completa 
M 

 

20 

  

 

1.2.2 

 

17.01.040 
CPOS 

Lastro de concreto 

impermeabilizado 
M³ 

 

1,32 

  

  Sub Total R$  

 

2 

 
 Superestrutura  

   

 

2.1 

 
 Concreto Armado para Pilares  

   

 

2.1.1 

 

92437 SINAPI 

Forma com tábuas de madeira/ 

Compensada 

Plastificada Pé Direito Simples 

 
M² 

 

  

   10,00 
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2.1.2 

 

10.01.060 CPOS 

Armadura em barra de aço CA-60 

(A ou B) fyk=600 MPA 

Vigas/Pescoço 

kg 

 

103 

  

 

2.1.3 

 

74157/004 SINAPI 
Lançamento/Aplicação manual de 

concreto em Pilar 
M³ 

 

    1,32 

  

 

2.2 

 

  
Concreto Armado para vergas e 

Contravergas 
 

   

 

2.2.1 

 

11.01.100 CPOS 
Concreto usinado fck = 20,0 MPA 

p/ vergas e Controvergas 
M³ 

 

    1,00 

  

  Sub Total R$  

 

3. 

 
 

Paredes “Alvenaria de Vedação 

Paredess e Muros” 
 

   

 

3.1 

 

14.04.220 
CPOS 

Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação uso revestido de 19cm ½ 

vez assentado  em argamassa traço 

1:4 (cimento e areia) com e =1cm 

M² 

 

 

65,00 

  

 

3.2 

 

14.30.020 CPOS 
Divisória em placas de granilite 

com espessura de 3cm 
M² 

 

8,74 

  

  MASSA TRAÇO 1:4                                                                         Sub Total R$  

 

4 

 
 Esquadrias    

   

 

4.1 

 
 Portas de Madeira  

   

 

 

4.1.1 

 

 

91312 
SINAPI 

Kit completo porta de madeira 

padrão 60x210cm (divisórias dos  

banheiros vestiários modelo 

Divilux) 

 

Unid 

 

 

4,00 

  

 

4.1.2 

 

91314 SINAPI 
Kit Completo porta de madeira 

padrão – 80x210cm 
Unid 

 

3,00 

  

 

4.2 

 

   Janelas Metálicas   
   

 

4.2.1 

 

24.01.040 CPOS 

Caixilho em ferro basculante, linha 

comercial J2 1,50x1,20 (2 Unid) 

Administrativo, recepção 

M² 

 

3,60 

  

 

4.2.2 

 

24.01.040 CPOS 

Caixilho em ferro basculante, linha 

comercial J3 0,70x0,60 (03 Unid) 

Vestiário 

M² 

 

1,26 

  

 

4.2.3 

 

72117 SINAPI 
Vidro Liso comum transparente-

espessura 4mm 
M² 

 

4,20 

  

  Sub Total R$  

 

5 

 
 Cobertura    

   

 

5.1 

 

16.02.030 CPOS Telha de barro tipo romana M² 
 

44,60 

  

 

5.2 

 

15.01.020 CPOS 

Estrutura de madeira tesourada 

para telha de barro – vãos de 7,01 

a 10,00m 

M² 

 

44,60 
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8     Revestimento de Paredes         

8.1 17.02.020 CPOS Chapisco M² 170,00   

8.2 17.02.220 CPOS Reboco M² 170,00   

8.3 18.11.110 CPOS 

Revestimento em placa 

cerâmica esmaltada para paredes 

de 20 x 20 cm, assentado com 

argamassa AC-II colante 

industrializada 

M² 40,20   

8.4 18.11.230 CPOS 

Rejuntamento de cerâmica 

esmaltada de 20 x 20 cm com 

argamassa industrializada para 

rejunte, juntas até 3 mm 

M² 40,20   

      Sub Total       R$ 

 

5.3 

 

16.02.230 CPOS 

Cumeeira de barro emboçado 

tipos: plan, romana, italiana, 

francesa e paulistinha 

  M 

 

4,35 

  

  Sub Total R$  

 

6 

 
 Forro    

   

 

6.1 

 

22.02.030 CPOS 

Forro em painéis de gesso 

acartonado, com espessura de 

12,5mm fixo  

M² 

 

23,57 

  

  Sub Total R$  

 

7 

 
 Impermeabilização    

   

 

7.1 

 

74106/001 SINAPI 

Impermeabilização com tinta 

betuminosa em fundações 

baldrames 

M² 

 

5,00 

  

  Sub Total R$  
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9     Pintura         

9.1 88428 SINAPI 
   Pintura acrílica 02 demãos sobre 

paredes/tetos 
M² 160,00   

9.2 33.02.080 CPOS 
Massa corrida à base de resina 

acrílica 
M² 170,00   

      Sub Total     R$  

10     Piso         

10.1 18.06.020 CPOS 

Piso cerâmico esmaltado PEI-4 

resistência química A, para áreas 

internas sujeitas à lavagem 

frequente, assentado com 

argamassa colante industrializada 

M² 38,80   

10.2 11.01.100 CPOS Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 4,00   

10.3 17.01.020 CPOS 
Argamassa de regularização e/ou 

proteção 
M³ 1,85   

      Sub Total       R$  

11     Instalações Elétricas         

11.1 74131/001 SINAPI 

  Quadro de Distribuição de 

energia, de embutir com porta, 

para 24 disjuntores 

termomagnéticos monopolares, 

barramento trifásico e neutro 

com proteção geral, disjuntor 

geral trifásico. 

Unid. 1,00   

11.2     Disjuntores       

11.2.1 74130/004 SINAPI 
  Disjuntor termomagnético 

monopolar 10 a 50A 
Unid. 4,00   

11.3     Luminárias       

11.3.1 73953/006 SINAPI 

  Luminária completa de 

sobrepor tipo calha 2x 20w c/ 

reator/lamp. fluoresc. 

Unid. 9,00   

11.3.2 91871 SINAPI 

  Eletroduto de PVC rígido 

corrugado rosqueável DN 25mm 

(1") incluindo fornecimento, 

conexões e instalação 

M 30,00   

11.3.3 91870 SINAPI 

  Eletroduto de PVC rígido 

rosqueável DN 20mm (3/4") 

incluindo fornecimento, 

conexões e instalação 

M 40,00   

11.3.4 90447 SINAPI 
Rasgo em Alvenaria p/ 

Eletrodutos 
M 40,00   

11.4     Pontos de Tomada         
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11.4.1 93141 SINAPI 

Ponto de tomada (caixa, 

eletroduto, fios e tomada) 

10A/250V 

Unid. 10,00   

11.4.2 93142 SINAPI 

  Ponto de tomada (caixa, 

eletroduto, fios e tomada)  

20A/250V  

Unid. 3,00   

11.4.3     Instalações Telefônica       

11.5.1 91863 SINAPI 
  Eletroduto PVC rígido roscável 

20 mm (3/4") 
M 30,00   

11.5.2 73768/003 SINAPI   Cabo telefônico CI-50, 10 pares M 25,00   

11.5.3 83366 SINAPI 
  Caixa de passagem para 

telefone 10X10X5cm 
Unid. 1,00   

11.5.4 83370 SINAPI 

  Quadro de distribuição para 

telefone nº.3, 40 x40 x 12cm 

fornecimento e instalação 

Unid. 1,00   

      Sub Total       R$  

12     Instalação Hidráulica         

12.1     
  Tubulações e Conexões em 

PVC e Caixa D'água (1000 

litros) 

        

12.1.1 45.01.020 CPOS 

  Entrada completa de água com 

abrigo e registro de gaveta, DN= 

3/4´ 

Unid. 1,00   

12.1.2 48.02.002 CPOS 
  Reservatório de fibra de vidro - 

capacidade de 1.000 litros 
Unid. 1,00   

12.1.3 89356 SINAPI 
  Tubo em PVC soldável água 

fria Ø 25mm, inclusive conexões 
M 15,00   

12.1.4 89357 SINAPI 
 Tubo em PVC soldável água fria 

Ø 32mm, inclusive conexões 
M 7,00   

12.1.5 89508 SINAPI 
 Tubo em PVC soldável água fria 

Ø 40mm, inclusive conexões 
M 15,00   

12.1.6 89509 SINAPI 
 Tubo em PVC soldável água fria 

Ø 50mm, inclusive conexões 
M 6,00   

12.2     Acessórios e Complementos       

12.2.1 94490 SINAPI 

  Registro gaveta 1.1/4" (32mm) 

em pvc para tubulação do 

hidrômetro 

Unid. 1,00   

12.2.2 94491 SINAPI 

   Registro gaveta 2.1/4" (40mm) 

em pvc para tubulação de 

limpeza e do ladrão  

Unid. 1,00   

12.2.3 43.02.140 CPOS 
  Chuveiro elétrico de 5500 W / 

220 V em PVC 
Unid. 2,00   

      Sub Total       R$ 
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13     Instalação Sanitária         

13.1     
  Tubulações e Conexões de 

PVC 
        

13.1.1 89714 SINAPI 
  Tubo PVC esgoto Ø 100mm, 

inclusive conexões 
M 15,00   

13.1.2 89713 SINAPI 
  Tubo PVC esgoto Ø 75mm, 

inclusive conexões 
M 10,00   

13.1.3 89712 SINAPI 
  Tubo PVC esgoto Ø 50mm, 

inclusive conexões 
M 7,00   

13.1.4 89711 SINAPI 
  Tubo PVC esgoto Ø 40mm, 

inclusive conexões 
M 7,00   

13.1       Acessórios e Complementos         

13.1.1 89491 SINAPI 
  Caixa sifonada PVC 150 x 185 

x 75mm 
Unid. 2,00   

13.1.2 74051/002 SINAPI 

  Caixa de Gordura Simples em 

Concreto Pre-Moldado DN 40 

mm com tampa / fornecimento e 

intalação 

Unid. 1,00   

13.1.3 74104/001 SINAPI 

  Caixa de inspeção em alvenaria 

60 x 60 x 60 cm c/ tampa de 

concreto 

Unid. 2,00   

13.1.4 84495 SINAPI 
Ralo Sifonado PVC, fornecido e 

instalado  DN 100 x 40 mm 
Unid. 2,00   

      Sub Total       R$ 

14     Louças e Metais         

14.1       Louças          

14.1.1 44.01.050 CPOS 
  Bacia sifonada de louça sem 

tampa - 6 litros 
Unid. 2,00   

14.1.2 44.01.110 CPOS   Lavatório de louça com coluna Unid. 2,00   

14.1.3 44.02.210 CPOS 

  Tampo/bancada em granito 

amêndoa, espessura de 2 cm Pia 

da Cozinha 

M² 1,80   

14.1.4 44.06.320 CPOS 
Cuba em aço inoxidável simples 

de 560x330x140mm 
Unid. 1,00   

14.2       Metais       

14.2.1 44.03.480 CPOS 

  Torneira de mesa para lavatório 

compacta, acionamento 

hidromecânico, em latão 

cromado, DN= 1/2´ 

Unid. 2,00   
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14.2.2 44.03.590 CPOS 

Torneira de mesa para pia com 

bica móvel e arejador em latão 

fundido cromado 

Unid. 1,00   

14.2.3 40729 SINAPI 

Válvula de descarga 1.1/2" 

(38mm) com registro, 

acabamento em metal cromado 

Unid. 2,00   

14.2.4 47.02.010 CPOS 

Registro de gaveta em latão 

fundido cromado com canopla, 

DN= 1/2 

Unid. 2,00   

14.2.5 86883 SINAPI 
Sifão 1"X1.1/2" para lavatório e 

pia 
Unid. 3,00   

      Sub Total       R$  

15     Limpeza Final          

88431     Limpeza Final  M² 50,00   

SUB TOTAL   R$  

TOTAL (B)  R$  

TOTAL GERAL (A+B) 

CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO   
R$  

Valor por Extenso R$ ______________________ (_______________________________________________) 

1) Declara a proponente, por seu representante legal, que se submete aos preceitos legais em vigor, em especial 

aos da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e às condicionantes deste Convite. 

2) Declara a proponente, por seu representante legal, que o objeto ofertado atende todas as especificações 

exigidas no Anexo I – Termo de Referência do edital. 

3) Declara a proponente, por seu representante legal, que os preços acima indicados contemplam todos os custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 

entrega, lucro e outros necessários à execução do objeto. 

4) Validade da proposta: _______________________ (mínimo 60 dias). 

 

Nome do REPRESENTANTE: 

Assinatura do REPRESENTANTE: 

RG e CPF: 

Cargo:                                                   

Local e Data: 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA. 

CONTRATADA: ______________________________________ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Ossuário e Ampliação de Velório  

Municipal no Cemitério de Caucaia do Alto. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 50 ( cinquenta) dias. 

VALOR: ______________ 

PROCESSO: 6712/17 

CONVITE Nº 019/17 

CONTRATO DCCF Nº ____/____ 

A  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA, inscrita n° CNPJ 46.523.049/0001-20, pessoa jurídica de 

Direito Público Interno, neste ato representada pelo Secretário de Obras e Serviços,  Sr. RODRIGO TAVARES 

DANTAS, portador do RG nº 4.055.354-2 e  CPF.226.826.318-51,  doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________ , com sede à ___________________, CEP: 

____________, telefone  ___________, inscrita no C.N.P.J. sob nº ____________________ e Inscrição Estadual 

nº _______________, neste ato representada pelo Sr. ____________________________, portador da Cédula de 

Identidade RG nº _______________ e do CPF nº ________________,  doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato decorrente do Convite xxx/17, regido pela Lei Federal n° 

8.666/93 e suas posteriores alterações e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - O objeto deste contrato é a construção de ossuário e ampliação do velório no cemitério Caucaia do 

Alto, de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Memorial Descritivo), parte integrante deste 

edital, e nas condições e quantidades constantes no ANEXO II (Proposta Comercial), parte integrante do 

instrumento convocatório, e em conformidade com o disposto no Convite nº 019/17, Processo Administrativo nº 

6712/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 – Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ ---------- (------------------------------------------), 

conforme proposta comercial que é parte integrante deste contrato. 

2.3 – O regime de execução será de empreitada por preço Unitário. 

 

Código  

 
Descrição  

 
Unid. 

 
Quant 

Preço Unit. 
R$ 

Preço Total 
R$ 

1 Serviços Preliminares  
   



 

 

 

Luciano César da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Logística 

 
 

38 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1 – O prazo de vigência do presente contrato é de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da assinatura do 

contrato. 

3.2 – A fiscalização e acompanhamento dos serviços ficará a cargo da Secretaria de obras e Serviços. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da nota fiscal respectiva, 

através de depósito bancário, devidamente atestada pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

4.2 – Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da sua 

reapresentação. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS 

5.1 – As despesas para suportar a presente contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 

10.01.00.4.4.90.51.91.15.452.5004.1421. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste e atraso injustificado na execução do objeto 

contratado, sujeita-se a CONTRATADA as penalidades previstas no “caput” do Art. 86 da Lei 8.666/93 e 

posteriores alterações, nas seguintes proporções; 

6.1.1 – A prestação dos serviços em desacordo com a proposta da contratada, sujeitará está a multa no valor de 

1% (hum por cento) do valor do contrato por dia de atraso da execução dos serviços até o máximo de 30 (trinta) 

dias. Após esse período o contrato será rescindido. 

6.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III, IV do art 87 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações e 

multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor da obrigação pelo descumprimento das demais cláusulas e da 

legislação, inclusive pela rescisão de que trata o subitem 6.1.1. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1 – A rescisão contratual poderá ser; 

7.1.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I e XVII 

do Art 78 da Lei Federal 8 666/93 e suas posteriores alterações. 

7.1.2 – Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 

para a CONTRATANTE. 

   
   

 Total R$ 
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7.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela CONTRATANTE, com as 

conseqüências previstas no item 6.2. deste contrato. 

7.3 – Constituem motivos para rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

7.3.1 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados, quando os houver sofrido. 

7.3.2 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art.78 as conseqüências previstas no art.80, incisos I a IV, 

ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

8.1 – Obriga-se a CONTRATADA aceitar nos termos do art. 65, §1°, da Lei Federal n0 8.666/93 e suas 

posteriores alterações, os acréscimos e supressões que por ventura e interesse público tornarem-se necessários. 

CLÁUSULA  NONA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 – Os serviços deverão ser executados conforme projetos, planilhas e demais informações contidas no Termo 

de Referência do edital da Carta Convite nº 019/17. 

9.2 – O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente executado de acordo com as condições 

contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

10.1 – A Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial, em resumo do presente, conforme artigo 

61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Cotia, para dirimir questões relativas à aplicação deste Contrato ou 

execução do ajuste, não resolvidas na esfera administrativa. 

Desta forma acertada, firmam o presente, dispensadas testemunhas, cujo resumo será devidamente publicado.                                                           

   

          Cotia, ____ de ________________ de ____.            

 

 

 

CONTRATANTE   CONTRATADA 

                       SECRETARIO                                        EMPRESA 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: __________________________________________________________________________  

CONTRATADA: ___________________________________________________________________________ 

CONTRATO N°: ___________________________________________________________________________ 

OBJETO: _________________________________________________________________________________ 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos 

por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final 

e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.  

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 

Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.  

Cotia, ____ de ____________ de ______.  

CONTRATANTE  

Nome e cargo:______________________________________________________________________  

E-mail institucional:__________________________________________________________________  

E-mail pessoal:______________________________________________________________________  

Assinatura: _________________________________________________________________________  

CONTRATADA  

Nome e cargo: ______________________________________________________________________  

E-mail institucional __________________________________________________________________  

E-mail pessoal: _____________________________________________________________________  

Assinatura: _________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Luciano César da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Logística 
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CADASTRO DE RESPONSÁVEIS 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA. 

CONTRATADA:  

OBJETO:  

PROCESSO: 6712/2017 – CONVITE Nº 019/17 - CONTRATO DCCF Nº ____/____. 

 

Nome: RODRIGO TAVARES DANTAS 

RG nº 4.055.354-2 e do CPF n°226.826.318-51  

Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

Endereço: Al Grajaú, 473 - Apto 2301 – Alphaville 

Baureri/SP - CEP 06.454-050 

 

 

CONTRATADA: _____________________________________________________________ 

CNPJ nº _________________________________ Telefone: ________________________________ 

Sede: _________________________________ CEP _________________________________ 

Representante: Sr. ____________________________________________________________  

Profissão: ___________________________________________________________________  

RG nº __________________________ CPF nº _____________________________________ 

 

Cotia, ______ de ________________ de _____. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luciano César da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Logística 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

 

CONTRATANTE:  

CNPJ Nº:  

CONTRATADA:  

CNPJ Nº:  

CONTRATO N° (DE ORIGEM):  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

OBJETO:  

VALOR (R$):  

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os 

demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo 

administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão 

remetidos quando requisitados.  

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os 

demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:  

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;  

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;  

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 

serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;  

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;  

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.  

 

LOCAL e DATA:  

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 



 

 

 

Luciano César da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Logística 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 

 

A empresa inscrita no CNPJ sob o nº_____________________________, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) ________________________________________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº ________________________e do CPF nº ___________________, declara que: 

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos (Prefeito, Vice 

Prefeito, Secretários e Diretores de Autarquias Municipais) na Prefeitura Municipal de Cotia;  

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

 

 

Cidade, ____ de ________________ de _____. 

 

 

_________________________________________________ 

(nome, cargo e número da identidade do declarante) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luciano César da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Logística 
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RECIBO DE ENTREGA DO CONVITE AO LICITANTE 

 

Contratação de empresa especializada para construção ossuário e ampliação no velório Municipal do 

cemitério Caucaia do Alto.  

 

 Através do presente, encaminho documentos relativos ao Convite n.º 019/17, 

Processo nº 6712/2017, convidando essa empresa a participar da referida licitação, nas condições e prazos 

previstos no respectivo edital, que contém três anexos (Anexo I – Memorial Descrito e Cronograma, Anexo II - 

Proposta Comercial e Anexo III – Minuta de Contrato). 

 

Prefeitura de Cotia, aos 05/07/17. 

 

LUCIANO CESAR DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Logística 

 

Empresa:_____________________________________________________________ 

CNPJ:_______________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

Cidade:______________________________________________________________ 

Telefone:_______________________ e-mail:________________________________ 

 

Nome do Representante: ________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________ 

RG: _________________________________________________________________ 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

 



 

 

 

Luciano César da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Logística 

 
 

45 

 

 

 

FORNECEDORES PESQUISADOS 

 

 

 

NINA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP 

RUA ANCIÃO ORLANDO TELES N° 76 

VILA NOVA ITAPEVI – ITAPEVI – SP 

CEP: 06693-100 

FONE|: 4195-0700 

 

 

C&G LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA- ME 

RUA ADELINO CARDANA, N° 293 – SALA 1511 

BARUERI – SP 

CEP: 06401-147 

FONE: 4205-0909 

 

 

MULTINIVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI 

RUA JOSÉ MICHELOTTI, 275 

CIDADE SAUDE – ITAPEVI- SP 

CEP: 06693-005 

FONE: 4142-3061 

 

 

 


