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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
  

1. JUSTIFICATIVA DA CONCESSÃO 

Atualmente o TERMINAL RODOVIÁRIO de Taubaté, também denominado Rodoviária Nova, está 

obsoleto e necessita de reformas, intervenções diversas, modernizações e adequação de 

espaços, para ter condições de funcionalidade adequada para oferecer conforto e serviços de 

qualidade aos seus usuários. Essas obras relacionadas no edital são necessárias e devem ser 

realizadas em caráter de urgência para atender as exigências das legislações vigentes, o que 

não acontece atualmente. Sabedor deste cenário, esta Secretaria, visando o interesse do 

Município e da sociedade, no que se refere à requalificação e operacionalização do TERMINAL, 

conforme prevê a legislação federal pertinente (Lei Nº 8.987/95), busca o lançamento público 

de uma Concessão onerosa para contratação de empresa especializada que atenda ao objeto 

dessa concessão aqui descrito. 

A transferência de gestão e modernização do TERMINAL à iniciativa privada, mediante contrato 

de concessão, resultará em benefícios e ganhos para o setor público não só pelas externalidades 

positivas, quanto pela substituição dos escassos recursos do Município, por investimentos 

privados. 

Vale ressaltar que o equipamento público continua de propriedade do Município e que ao termino 

do contrato de concessão, todos os investimentos e benfeitorias realizadas pela futura 

concessionária serão repassados ao Município, sem nenhum ônus. 

A Concessão Onerosa do TERMINAL, bem como a execução das obras de modernização e 

fornecimento de equipamentos e sistemas de tecnologia da informação e de monitoramento, 

conforme especificações constantes nos termos deste edital, tem os seguintes objetivos: 

 Melhorias na Infraestrutura do Terminal Rodoviário; 

 Melhorias nos Padrões de Conforto e Segurança do Terminal; 

 Melhorias no controle e monitoramento do fluxo de pessoas dentro do terminal; 

 Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados à População dentro do Terminal; e 

 Adoção de boas práticas de otimização de recursos e redução de desperdício, eficiência 

e economia administrativa. 

O Terminal de Taubaté é bem localizado e permite a interligação com todas as regiões do País. 

Ele possui infraestrutura dotada de lojas e boxes comerciais, estacionamento de automóveis, 



Prefeitura Municipal de Taubaté 
Estado de São Paulo 

 

sanitários públicos e outros serviços, mas, como dito anteriormente, necessita de ser 

modernizado. 

Com a concessão remunerada de uso do Terminal Rodoviário, o Município pretende, sem a isso 

limitar-se – e sem que a ordem de enumeração indique a sua maior ou menor importância em 

relação aos outros itens: 

 Profissionalizar a gestão do Terminal oferecendo ganhos para o usuário e população 

em geral; 

 Otimizar  a  oferta  de  serviços,  os  quais  deverão  ser  prestados  com  regularidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e, cortesia. 

o Regularidade 

 Representada pela ininterrupta prestação dos serviços, de acordo com 

os parâmetros da regulação e da legalidade. 

o Eficiência 

 Demonstrada pelo rigoroso cumprimento do contrato que regula a 

concessão e pela obtenção da aprovação dos seus passageiros e demais 

usuários. 

o Segurança 

 Manutenção de satisfatórios níveis de segurança na prestação dos 

serviços que lhe serão concedidos, aí incluídas a formação de grupos de 

socorristas, divulgação de medidas preventivas de acidentes, interação 

com empresas de ônibus, lojistas, Imprensa e Poder Concedente. 

o Atualidade 

 dos equipamentos, sistemas, instalações e das técnicas aplicadas aos 

serviços com vistas aos benefícios aos usuários. 

o Generalidade 

 Consistente na prestação de serviços de modo não discriminatório. 

o Cortesia 

 Caracterizada pelo pronto, polido e respeitoso atendimento de todas as 

demandas de usuários ou não. 

A transferência dos encargos da gestão e operação do Terminal à iniciativa privada resultará 

numa economia significativa, com a eliminação do atual déficit nas contas públicas advindas 

desse equipamento público que está em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ano. Em 
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2017, devido ao incidente com a cobertura do TERMINAL RODOVIÁRIO, foram necessários 

investimentos da ordem de R$ 5.336.068,23 (cinco milhões, trezentos e trinta e seis mil, 

sessenta e oito reais e vinte e três centavos), arcados integralmente pelo município. 

Haverá receita de outorga para o Município, transformando na ótica da administração pública, 

um Terminal deficitário em superavitário. A necessidade de investimentos de R$ 4.379.521,04 

(quatro milhões, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte um reais e quatro centavos) 

referentes à readequação e modernização do Terminal, passa a ser encargo da iniciativa privada. 

A possibilidade de ter uma gestão sempre atualizada e moderna vai refletir na qualidade dos 

serviços prestados aos usuários desse terminal e a população em geral. Com o advento dessa 

concessão onerosa, o Governo Federal e Município de Taubaté passarão a ter um aumento de 

arrecadação por conta dos tributos aplicáveis à operação do TERMINAL, referente à cobrança 

de impostos federais e municipais, antes inexistentes por conta da constitucional imunidade 

recíproca. 

2. APRESENTAÇÃO DO TERMINAL 

 

2.1. Localização 

O Terminal Rodoviário de Taubaté ou Rodoviária Nova, como também é chamada, está 

localizado na Rua Benedito da Silveira Morais, CEP/Logradouro 12070-290, em Taubaté, em um 

terreno de 31.998,20m², com uma área construída ou ocupada de 10.827,44m². 

Taubaté é o segundo maior município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, com 

destaque nas atividades industrial e de serviços, e está a aproximadamente 140 km de distância 

da capital paulista e a 300 km do Rio de Janeiro, as duas principais cidades do País. 

 

2.2. Empresas de Ônibus Operantes 

As empresas de ônibus atuantes no TERMINAL RODOVIÁRIO e os destinos das linhas rodoviárias 

estão sujeitos a alterações. O Quadro 1 apresenta, de forma agregada, a cobertura das linhas 

e o Quadro 2 apresenta a relação de empresas de ônibus atuantes no TERMINAL RODOVIÁRIO.  

QUADRO 1: COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE TAUBATÉ. 

Cobertura do Terminal Rodoviário de Taubaté Quantidade 

Viações de ônibus que atuam na Rodoviária 22 

Regiões atendidas no Brasil 5 
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Cidades Destino no Brasil 303 

Destinos internacionais 4 (embarque em São Paulo) 

 

QUADRO 2: EMPRESAS DE ÔNIBUS QUE ATUAM NA RODOVIÁRIA. 

Empresas de ônibus que atuam na Rodoviária 

Águia Branca Kaiowa Penha 

Andorinha Kaissara Pluma 

Catarinense Litorânea Real Expresso 

Contijo Motta Rodoviário e Turismo São José 

Eucatur Nordeste UTIL 

Expresso Nacional Oceano Cometa 

Itamarati Pássaro Marrom Viação Sampaio 

Itapemirim   

 

2.3. Perfil de ocupação e prestação de serviços 

As empresas que comercializam e prestam serviços no TERMINAL RODOVIÁRIO atendem aos 

usuários cada qual com sua finalidade específica previamente definido em contrato de locação 

com a CONCESSIONÁRIA e anuência do PODER CONCEDENTE. 

QUADRO 3: SERVIÇOS OFERECIDOS PARA OS USUÁRIOS 

SERVIÇOS QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

Guarda-volumes 20  
Escaninhos em metal, com 

cadeados. 

Achados e perdidos 1  

Sanitários/banho 4 Sanitários públicos 
 2 masculinos; 

 2 femininos. 

Estacionamento de 
veículos 

120 vagas 
 80 para automóveis; 

 40 para motocicletas. 

Táxis 
40 pontos, sendo, pontos 
rotativos, com média, de 30 

taxistas e 10 mototaxistas. 

 30 taxistas; 

 10 mototaxistas. 

Carregadores de 
aparelhos eletrônicos 

4 Tomadas 
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SERVIÇOS QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

Estabelecimentos 
comerciais 

11 

 5 lanchonetes 

 1 restaurante 

 1 revistaria 

 1 loja de vestuário 

 1 loja de presentes 

 2 quiosques 

Guichês 14 

 Pássaro Marron 

 Cometa 

 Rod. São José 

 Costa e Costa 

 Viação Jacareí 

 Sampaio 

Serviços Públicos 3 

 Iluminação Pública 

 Ouvidoria 

 Saneamento Básico 

Área Institucional 3 

 ADV-Vale 

 Plantão do Riso 

 ABRESI 

 

 

O TERMINAL RODOVIÁRIO ainda conta com: 

 

 Almoxarifado;  

 28 Plataformas de embarque e desembarque; 

 Posto da Guarda Civil Metropolitana; e  

 Sala de Administração. 

QUADRO 4: LISTA DE PERMISSIONÁRIOS EM ATIVIDADE 

Ramo de atividade Nome comercial 

Lanchonete Ki Delícia 

Banca de jornal Banca do Vale 

Restaurante Restaurante Bom Paladar 

Quiosque Minuto do sabor 

Lanchonete Lanchonete Pit Stop 

Lanchonete Cantina do Vale 

Presentes Sartori Presentes 

Lanchonete Lanchonete Nova Rodoviária 

Quiosque Lanche e Café  
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Ramo de atividade Nome comercial 

Lanchonete Lanchonete da Gracinha 

Vestuário Pinda e Borda 

Os espaços destinados atualmente para serviços públicos e áreas institucionais poderão ser 

utilizados comercialmente pela CONCESSIONÁRIA, como Área Bruta Locável (ABL), que deverá 

respeitar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que sejam desocupadas, após o início da 

concessão. 

 

2.4. Indicadores operacionais  

O histórico de receitas do terminal rodoviário e a estimativa de passageiros para o ano de 2016 

estão demonstrados na Tabela 1 e na Tabela 2.  

TABELA 1: Histórico de receitas do TERMINAL RODOVIÁRIO 

Receitas (R$ mil) 2014 2015 2016 2017 2018 

Tarifa de embarque 1.340,8  1.395,1  1.466,7  1.263,0  1.662,2  

Aluguel 279,2  51,0  22,5  73,4  217,2  

Estacionamento 131,2  48,3  51,5  50,8  47,8  

Guarda volume 10,3  2,3  8,3  4,4  2,6  

Receita Total 1.761,5  1.496,7  1.549,0  1.391,6  1.929,8  

 

TABELA 2: Estimativa de embarques do TERMINAL RODOVIÁRIO em 2016 

Órgão Fiscalizador 
Média 

diária 
Anual 

Tarifa 

Média 

Receita 

Bruta (R$ mil) 

EMTU* 881 321.445 R$ 1,60 514,3 

ARTESP 499 182.241 R$ 3,50 637,8 

ANTT 144 52.426 R$ 6,00 314,6 

Total 1.524 556.112 R$ 2,64 1.466,7 

*Dados da EMTU estimados pelo faturamento médio 
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3. OPERAÇÃO 

A LEI Municipal n.º 5.363/17 é o instrumento legal que rege todas as atividades, serviços e 

obrigações relativos à Concessão do TERMINAL RODOVIÁRIO, e os dados a seguir representam 

uma referência complementar deste. 

 

4. ADMNISTRAÇÃO 

A função do Terminal Rodoviário de Taubaté – Rodoviária Nova é de centralizar os serviços de 

transporte coletivo rodoviário de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional que 

tenha o município de Taubaté como ponto de partida, destino ou transito. 

A CONCESSIONÁRIA ficará responsável por toda a administração do Terminal Rodoviário.  

4.1. Horário de Funcionamento  

O TERMINAL RODOVIÁRIO funcionará ininterruptamente, durante 24 horas do dia sendo que, 

se houver longos intervalos de tempo sem operação, este horário poderá ser reduzido, a critério 

da CONCESSIONÁRIA. 

A bilheteria de cada empresa transportadora permanecerá aberta pelo menos 30 (trinta) 

minutos antes da primeira partida e até o último horário de partida ou trânsito das linhas da 

empresa. 

O horário de funcionamento das unidades comerciais obedecerá a uma tabela, fixada pela 

CONCESSIONÁRIA, de comum acordo com os interessados, considerado as atividades exercidas. 

A CONCESSIONÁRIA afixará em locais perfeitamente visíveis ao público, os horários de 

funcionamento de todas as unidades estabelecidas no TERMINAL RODOVIÁRIO. 

Os horários e normas para implantação ou reforma de instalações, recepção de mercadorias, 

limpeza, manutenção e conservação de áreas, inclusive espaços ocupados e de uso comum 

serão estabelecidos pela CONCESSIONÁRIA durante todo o prazo de concessão. 

4.2. Limpeza, Vigilância, Manutenção e Conservação 

A limpeza do TERMINAL RODOVIÁRIO contemplará: implantação, administração e limpeza de 

lixeiras, varrição programada em toda área de livre trânsito de passageiros, limpeza de pisos e 



Prefeitura Municipal de Taubaté 
Estado de São Paulo 

 

em horários apropriados, limpeza de vidros e paredes internas, limpeza e manutenção 

permanente dos sanitários em geral, dedetização e desratização periódica, limpeza de áreas 

ajardinadas e outras atividades assemelhadas. 

A Vigilância e Segurança deverá ser 24 (horas) por dia, sendo necessária a ronda noturna pelo 

interior do local, observando as instalações e edificações. 

A Manutenção deverá ser preventiva e corretiva e atender, inclusive, a todos os equipamentos 

(sistema de som, painéis eletrônicos, sistema de esgoto, gerador de energia, sistema de 

bombeamento etc.) de acordo com as recomendações dos fabricantes. 

4.3. Dos Trabalhos 

A CONCESSIONÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 

expensas, no todo ou em parte, os vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento 

de equipamentos e de sistemas de tecnologia da informação e de monitoramento no TERMINAL 

RODOVIÁRIO. 

A CONCESSIONÁRIA, sempre que solicitada pela fiscalização, deverá comunicar ao 

CONCEDENTE sobre o andamento dos serviços, bem como prestar todas as informações 

referentes aos serviços já executados, ou em execução. 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter seu quadro de pessoal sempre completo. Todo e qualquer 

custo adicional em razão da falta de pessoal será de total responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

Com o objetivo de garantir o padrão de qualidade dos trabalhos, a CONCESSIONÁRIA se obriga 

a apresentar, sempre que solicitado, ao CONCEDENTE a relação do pessoal a ser alocado na 

execução dos trabalhos, reservando-se ela o direito de rejeitar aqueles que, com base nas suas 

qualificações, não atenderem às necessidades dos trabalhos. 

Todos os profissionais que forem apresentados pela CONCESSIONÁRIA em sua documentação 

técnica deverão estar disponíveis para participar dos serviços. A CONCESSIONÁRIA poderá 

substituir profissionais com a mesma ou maior experiência do que o (s) apresentado (s), desde 

que aprovados pelo CONCEDENTE a qualquer momento. Nos casos de força maior, a eventual 

substituição será concedida, mas deverá haver a comunicação e anuência do CONCEDENTE. 
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O quantitativo de pessoal, materiais diversos e equipamentos previstos deverá ser total ou 

parcialmente mobilizado, de acordo com as necessidades dos serviços e/ou exigências do 

CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA poderá ressarcir o CONCEDENTE de todos os eventuais prejuízos que der 

causa direta. 

4.4. Dos Equipamentos 

A CONCESSIONÁRIA se obriga a realizar, periodicamente, ou quando se fizerem necessárias, a 

inspeção, vistoria e manutenção dos equipamentos envolvidos na prestação dos serviços. 

Os equipamentos não poderão ser utilizados quando não possuírem condições técnicas e de 

segurança necessárias à realização plena dos serviços. 

No caso de utilização excepcional de equipamentos de propriedade do CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA ficará responsável pela sua operação, conservação e manutenção, corretiva 

e preventiva, e devolução ao término da prestação dos serviços, no mesmo estado em que lhes 

forem cedidos, admitido o seu desgaste pelo uso. 

Os equipamentos, caso cedidos para execução dos serviços, quando da sua devolução, serão 

inspecionados e testados conjuntamente. Caso apresentem alguma anormalidade, os mesmos 

serão reparados pela CONCESSIONÁRIA e entregues ao CONCEDENTE. 

Todos os equipamentos listados no CONTRATO deverão ser apresentados no início do 

expediente, limpos e em boas condições de funcionamento, e com manutenção preventiva em 

dia. 

4.5. Serviço de Informações 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela operação do serviço de informação com a disposição 

do seguinte: posto de informações no saguão, sistema de sonorização, painel de informações 

(mural), rede de relógios, locais apropriados para afixação de cartazes temporários, gestão e 

controle de achados e perdidos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter um posto de informações, disponível, no mínimo das 07h00 

às 22h00, podendo acompanhar o horário de funcionamento. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá manter uma central telefônica de informações, disponível, no 

mínimo das 07h00 às 22h00, podendo acompanhar o horário de funcionamento. 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter um sítio eletrônico na rede de computadores, contendo 

informações relevantes sobre o TERMINAL RODOVIÁRIO e seu funcionamento. 

O TERMINAL RODOVIÁRIO deverá dispor de uma rede de monitores ou TVs com a exibição da 

programação de partidas e chegadas de ônibus, visíveis em todas as áreas de espera de 

embarque e desembarque. Os equipamentos deverão conter número da plataforma, nome da 

empresa operadora, local de destino ou origem, horário programado e real de partida e chegada.  

4.6. Áreas das Bilheterias, Embarque, Desembarque e Circulação 

A sinalização para orientação dos usuários na compra de bilhetes nos guichês das empresas 

operadoras será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

Na área de embarque de passageiros haverá separação entre as plataformas e a área de livre 

trânsito ao público. Somente poderão ter acesso às plataformas os portadores de bilhete de 

passagem. 

Quanto ao desembarque será feito em plataformas específicas e não deverá demorar mais que 

10 minutos. 

A circulação de veículos no recinto do TERMINAL RODOVIÁRIO será rigorosamente disciplinada, 

dentro dos limites de segurança estabelecidos pela CONCESSIONÁRIA. 

A CONCESSIONÁRIA poderá estipular restrições que julgar convenientes ao local com a anuência 

do PODER CONCEDENTE. 

Haverá sinalização adequada, por meio de placas, para o limite de velocidade estipulada, bem 

como identificação das plataformas e faixas de circulação demarcadas no solo. 

O embarque nos táxis será feito por fila única, orientada por agente operacional, conforme 

sinalização horizontal adequada. Os táxis deverão se alinhar por ordem de chegada e não 

poderão ocupar os passeios ou a via com filas. 
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Os usuários deficientes ou com mobilidade reduzida receberão atendimento especial pelos 

agentes operacionais. Deverão ser sempre assistidos por um agente enquanto estiverem nas 

dependências do TERMINAL RODOVIÁRIO. 

O agente deverá ter condições de se comunicar mesmo com deficientes auditivos, no que tange 

às suas necessidades básicas. Os deficientes visuais deverão ser guiados e os cadeirantes 

conduzidos se assim o desejarem. Para cada tipo de deficiente deverá ser elaborado um 

procedimento de atendimento específico. 

4.7. Exploração Comercial dos Espaços 

4.7.1. Bilheterias 

As locações de áreas destinadas às agências e bilheterias serão feitas para empresas 

transportadoras que operam no TERMINAL RODOVIÁRIO mediante termo de contrato, 

considerando no mínimo a metade de um módulo. Os restantes serão distribuídos obedecendo-

se a um critério de prioridade, de escolha e quantidade, em função de número de partidas ou 

de passageiros embarcados. A localização dos módulos deverá levar em conta a previsão de 

formação de filas e a disponibilidade de espaço para isso. 

4.7.2. Unidades de Comércio e Serviços 

As unidades destinadas à exploração comercial serão locadas a empresas que venham a 

desenvolver atividades comerciais aceitas pelo PODER CONCEDENTE, mediante contrato por 

prazo determinado, renovável de acordo com as cláusulas contratuais e a legislação pertinente. 

A CONCESSIONÁRIA deverá considerar que os atuais locatários, arrendatários ou outros 

ocupantes de espaços comercializáveis do TERMINAL RODOVIÁRIO, desde que estejam 

adimplentes com os respectivos encargos junto à CONCESSIONÁRIA, terão direito de 

preferência, em igualdade de condições com terceiros, para a locação ou ocupação 

a qualquer título das unidades autônomas ou espaços comercializáveis respectivos, 

de acordo com o mix que vier a ser proposto pela futura CONCESSIONÁRIA. 

4.7.3. Notificação de Encerramento Contratual 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar comunicado formal à todos empresários e prestadores 

de serviços 06 (seis) meses antes do encerramento da Concessão a fim de esclarecer que haverá 

reestruturação e remodelamento do negócio e que se iniciará um novo ciclo de gestão. 
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4.7.4. Propaganda e Publicidade 

O TERMINAL RODOVIÁRIO disporá de locais e instalações próprias para a realização de 

publicidade. 

A exploração de propaganda comercial no recinto do TERMINAL RODOVIÁRIO é de 

exclusividade da CONCESSIONÁRIA, que poderá outorgar sua execução a terceiros, obedecidas 

as formalidades legais e disposições do Regimento Interno. 

Deverão ser reservados espaços para divulgação de eventos patrocinados por órgãos públicos, 

campanhas educativas e outros de carácter público. 

Será expressamente proibido a colocação de cartazes, impressos, mercadorias ou quaisquer 

objetos, nas paredes externas das lojas, balcões ou vitrines, sem prévia autorização da 

CONCESSIONÁRIA. 

4.8. Dos Sistemas de Controle, Gerenciamento e Segurança 

Os Sistemas Informatizados que serão operados pela CONCESSIONÁRIA deverão possibilitar o 

desempenho de todos os tipos de funções de controle, requeridas a uma supervisão eficaz, 

ininterrupta e em tempo real. 

Todas as informações que os usuários necessitarem deverão ser atendidas, sobretudo, quanto 

a embarque, desembarque, próximas partidas ou chegadas, visíveis de todas as áreas de espera 

do TERMINAL. 

É obrigação da CONCESSIONÁRIA a modernização e manutenção dos sistemas, além de atender 

todas as características e funcionalidades necessárias, visando a melhoria operacional e 

acompanhamento da realidade tecnológica. 

Os sistemas deverão contemplar no mínimo: Gerenciamento e Controle de Receitas, Controle 

de Estacionamento, Monitoramento de Imagens por Circuito Fechado, Controle e Programação 

de Partidas de Ônibus, Informações aos Usuários, Sonorização, Internet de Rede Aberta. 

Todos os sistemas deverão oferecer relatórios gerenciais, operacionais e estatísticos, que servirá 

de base para melhoria contínua dos processos. 

5. Contabilidade e Auditoria 
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5.1. Contabilidade 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter contabilidade de acordo com a legislação vigente e 

obedecer aos prazos legais. 

As Demonstrações Financeiras deverão ser elaboradas com o objetivo de transmitir informações 

úteis aos mais diversos tipos de usuários e estar auditadas por empresa de auditoria 

independente devidamente registrada a ser definida pelo PODER CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA se compromete em apresentar ao PODER CONCEDENTE, conseguinte aos 

registros trimestrais, as Demonstrações Financeiras sempre até o último dia útil do mês 

subsequente ao do encerramento do corresponde trimestre. 

A qualquer momento o PODER CONCEDENTE poderá solicitar relatório pormenorizado da 

contabilidade. 

A CONCESSIONÁRIA se dispõe a atender as solicitações de informações adicionais e 

complementares do PODER CONCEDENTE dentro do prazo estabelecido e sempre por 

documento formal. 

5.2. Imobilizado e Intangível 

O PODER CONCEDENTE emitirá Termo de entrega dos Bens Reversíveis no mesmo dia da 

entrega da Ordem de Serviço à CONCESSIONÁRIA, momento em que ocorrerá a transferência 

substancial dos riscos e benefícios decorrente do controle do ativo. 

A cada nova aquisição de bem do Imobilizado ou Intangível a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar cópia da respectiva nota fiscal ao PODER CONCEDENTE. 

O PODER CONCEDENTE deverá realizar inventário anual visando garantir a perfeita 

compatibilidade entre o registrado e existente, sendo avaliado, ainda, sua utilização e o estado 

de conservação. 

Concluído os trabalhos a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar o Relatório de Bens 

demonstrando o acervo de cada setor, sobretudo, os valores e as variações patrimoniais 

ocorridas no exercício. 
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Ao final da concessão, todos os bens serão revertidos ao PODER CONCEDENTE, sobretudo, os 

que obedecerem ao princípio da atualidade. 

A Contabilidade do PODER CONCEDENTE realizará inventário 03 (três) meses antes do 

vencimento da concessão, relacionando todos os bens disponíveis e necessários ao pleno 

funcionamento do TERMINAL RODOVIÁRIO, inclusive os investimentos realizados durante o 

período da concessão. 

Os bens revertidos e substituídos durante a vigência do contrato deverão estar em condições 

adequadas de uso e conservação, durante pelo menos 02 (dois) anos após o encerramento da 

concessão, salvo os bens com vida útil inferior a este tempo. 

O PODER CONCEDENTE deverá ser indenizado caso a CONCESSIONÁRIA não cumpra as 

condições aqui estabelecidas. A indenização será calculada de acordo com os mecanismos 

legais. 

5.3. Acompanhamento e Auditoria 

O PODER CONCEDENTE deverá ter acesso em tempo real ao Sistema de Gerenciamento e 

Controle das receitas do TERMINAL RODOVIÁRIO via internet. 

Todas atividades que gerarem receitas deverão possuir codificação sequencial numérica de 

controle por unidade geradora afim de padronizar e facilitar a gestão à CONCESSIONÁRIA. 

O PODER CONCEDENTE definirá a empresa de Auditoria para a realização de seus trabalhos e 

o acesso ao TERMINAL RODOVIÁRIO será comunicado à CONCESSIONÁRIA. 

5.4. Encerramento da Concessão 

Fica desde já definido que toda ou qualquer despesa realizada até o vencimento da concessão 

deverá ser honrada e paga pela CONCESSIONÁRIA, prevalecendo o princípio da competência 

para efeito da assunção do compromisso. 

O PODER CONCEDENTE assumirá toda a Administração e Exploração do TERMINAL 

RODOVIÁRIO na primeira hora do dia seguinte ao dia do encerramento da Concessão. 

6. DAS RECEITAS, DESPESAS E INVESTIMENTOS 

6.1. Dados Preliminares 
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Os elementos a seguir servirão de base para a formatação da Planilha de Formação de Preços, 

que ditará os preceitos mínimos e necessários à concessão dos serviços. 

O conhecimento das informações aqui prestadas não substituiu e nem abona a ausência da 

visita técnica conforme estabelecido em Edital, uma vez que a verificação “in loco” contribuirá 

na configuração da proposta evitando o desconhecimento das características do local. 

6.2. Receitas Tarifárias 

Taxas de embarque de passageiros são valores cobrados pelas empresas de ônibus atuantes no 

terminal e repassado à CONCESSIONÁRIA, destinado exclusivamente à manutenção do 

TERMINAL RODOVIÁRIO.  

A CONCESSIONÁRIA fará jus à arrecadação de tarifas de embarque de passageiros dos serviços 

públicos de transporte coletivo rodoviário internacional, interestadual e intermunicipal no 

território do Município de Taubaté, na qualidade de receita inerente à concessão,  

A Taxa de Embarque vigente no TERMINAL RODOVIÁRIO, quando da assinatura do contrato, 

passará a vigorar conforme quadro abaixo especificado:  

QUADRO 5: CLASSES TARIFÁRIAS DA TAXA DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS 

Classe tarifária Valor 

Intermunicipal até 40 km R$ 1,15 (um real e quinze centavos) 

Intermunicipal de 40,1 até 100 km R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) 

Intermunicipal acima de 100 km R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos) 

Interestadual/Internacional R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos) 

 
 

1.1.1. Reajuste tarifário 

As tarifas de embarque serão atualizadas anualmente por meio da aplicação do Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, observada a seguinte fórmula: 

Tr = (IPCAi/IPCA0) x T0 

Onde: 

Tr = Tarifa reajustada 
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T0 = Tarifa básica referente à data do Edital 

IPCAi = Número índice acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

referente ao mês anterior da vigência da tarifa reajustada Tr 

IPCA0 = Número índice acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

referente ao mês anterior da data-base indicada no Edital para a tarifa básica T0. 

O reajuste será contabilizado a partir da data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL pela 

CONCESSIONÁRIA. 

Após o reajuste, serão considerados valores de tarifa de embarque com duas casas decimais. 

Os cálculos dos valores reajustados das tarifas serão elaborados pela CONCESSIONÁRIA, em 

conformidade com a metodologia acima especificada, e apresentado à apreciação do Poder 

Concedente. 

O Poder Concedente publicará a nova tarifa, identificado a data em que esta entrará em vigor. 

6.3. Receitas Adicionais 

A concessionária será autorizada a explorar receitas complementares por meio da cobrança pelo 

uso de infraestruturas existentes no TERMINAL RODOVIÁRIO, como, por exemplo:  

 Locação de espaços: Cobrança realizada pela utilização dos espaços comerciais e 

operacionais do TERMINAL RODOVIÁRIO com regras estabelecidas em contrato de 

locação. 

 Exploração dos serviços de estacionamento rotativo de veículos: Espaço dedicado aos 

usuários interessados com a cobrança por parte da CONCESSIONÁRIA de acordo com 

o tempo de uso. 

 Exploração de serviços de guarda-volumes: espaços pequenos reservados para o 

armazenamento de objetos de terceiros com a cobrança de valor pelo tempo de uso. 

 Vendas de cartões e recargas de celulares: Receita oriunda da diferença entre venda e 

custo de aquisição dos cartões telefônicos ou recargas de celulares. 

 Serviço de banho: serviço disponível no interior do TERMINAL RODOVIÁRIO. 

Atualmente dividido em banho comum e banho especial (com toalha). 
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 Publicidade e Propaganda: Cobrança pela utilização de espaços publicitários do 

TERMINAL RODOVIÁRIO, inclusive por veiculação de sons e imagens, de acordo com 

as regras estabelecidas pela CONCESSIONÁRIA. 

 Outras receitas que venham a ser implementadas durante o contrato de concessão. 

A CONCESSIONÁRIA terá liberdade de definição de preços cobrados pelas atividades e serviços 

geradores de receitas complementares dos itens descritos acima. 

A CONCESSIONÁRIA ainda poderá explorar economicamente empreendimentos associados ao 

objeto da concessão desde que devidamente aprovados pelo Poder Concedente: (i) a 

Construção de empreendimento na área adjacente ao Terminal; (ii) Remodelação  do 

Estacionamento; e (iii) Implementação de projeto paisagístico, atividades que prescindem 

respeitar algumas normativas, tais como a de zoneamento da região, a de uso e ocupação do 

solo, para verificação da altura máxima permitida para as construções no local, bem como o 

atendimento às normas afetas a exploração de estacionamentos, que deverá respeitar as 

normas de acessibilidade, vagas reservadas aos idosos. Vejamos o que estabelece a legislação 

federal. 

A edificação de novos empreendimentos fica a cargo da estratégia mercadológica da 

CONCESSIONÁRIA, não devendo seu custo incorrer desequilíbrio econômico-financeiro para a 

concessão, sendo imprescindível a autorização prévia do PODER CONCEDENTE.  

6.4. Impostos sobre o Faturamento 

TODAS PROPONENTES deverão apresentar este item conforme seu planejamento tributário e 

regime de apuração de lucro. 

6.5. Mão de Obra 

A CONCESSIONÁRIA assumirá todas as despesas relativas à pessoal e quaisquer outras 

oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e 

trabalhistas e eventuais passivos, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de 

funcionários, equipamentos de proteção individual e coletiva, tributos, seguros, taxas e serviços, 

licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc., e ficando, ainda, 

para todos os efeitos legais, declarada pela CONCESSIONÁRIA a inexistência de qualquer vínculo 

empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o PODER CONCEDENTE. 
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Todos os profissionais contratados para a prestação dos serviços no TERMINAL RODOVIÁRIO 

deverão estar devidamente uniformizados, contemplando cores, dizeres e logotipo da empresa. 

A CONCESSIONÁRIA é totalmente responsável pelo cumprimento das normas de segurança, 

medicina do trabalho e durante a prestação do serviço deverá atender todas as normas e 

legislação vigentes. 

Quando os trabalhadores se envolverem com atividades de riscos acima do usual deverão ser 

tomadas todas as medidas de precaução e atendidas as regras estabelecidas por Normas 

Reguladoras específicas, visando garantir a segurança e saúde dos profissionais. 

Deverão ser respeitadas as regras legais de descontos em folha e as decisões complementares 

definidas em acordos coletivos. 

6.6. Serviços Especializados 

São os serviços de apoio exercidos por empresas com qualificação específica para este fim: 

 Serviço de Vigilância Desarmada 24 (vinte e quatro) Horas: compreende o desempenho 

dos serviços de vigilância que visa garantir a incolumidade física dos usuários e a 

integridade do patrimônio do TERMINAL. 

 Serviços de transporte de valores: consiste na realização de serviços de coleta e 

suprimento, transporte e custódia de cédulas, moedas, joias dentre outros objetos de 

valor considerável. 

 Os prestados de serviços deverão estar devidamente uniformizados e adequadamente 

preparados para impedir ou inibir qualquer ação criminosa. 

 Serviços de Tecnologia da Informação: serviços de manutenção tecnológica adicionais 

aos Sistemas de Controle e Gerenciamento. 

 

6.7. Serviços Públicos e de CONCESSIONÁRIAS 

Serviços indispensáveis à garantia da manutenção do TERMINAL RODOVÍARIO e normalmente 

realizado pelo poder público ou legalmente concedido às empresas para exploração com 

remuneração mediante cobrança de tarifas. 

6.8. Custos e Despesas de Manutenção 
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São os gastos realizados e necessários para a manutenção do TERMINAL RODOVIÁRIO, que 

contemplam o seguinte: materiais de limpeza, materiais de manutenção, custos de locações de 

máquinas e equipamentos, seguros, material de escritório, depreciação e amortização dos 

investimentos dentre outros. 

A PROPONENTE deverá apresentar na planilha de formação de preços os custos e despesas 

deste item de acordo com seus planos de limpeza e manutenção. 

6.9. Custos e Despesas Futuras 

O custo operacional e outras despesas deverão ser previstos na planilha de formação de preços 

de acordo com a experiência e técnica de cada PROPONENTE. 

6.10. Lucro e Despesas Indiretas 

É a parcela correspondente ao lucro desejado e as despesas indiretas ao projeto. Evidencia na 

composição no mínimo: 

 

 Taxa de Rateio da Administração Central – São despesas indiretas geradas na sede da 

empresa relacionada com a manutenção da estrutura administrativa que fornece 

suporte à todas as atividades operacionais. 

 Tributos Incidentes sobre o Preço do Serviço – Incidem sobre o faturamento da 

empresa, cada qual com suas características e complexidades. Atualmente são 

formados pela COFINS, PIS PASEP e ISS com percentuais definidos para cada atividade. 

Caberá a PROPONENTE informar os percentuais na planilha de acordo suas 

características empresariais. 

 Havendo créditos tributários os ajustes deverão ser realizados na planilha de formação 

de preços. 

 Garantia do Projeto – percentual decorrente da contratação do seguro garantia 

realizado pela CONCESSIONÁRIA, que garantirá o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas no contrato. 

 Taxa de Lucro Bruto – É a remuneração alcançada em consequência do 

desenvolvimento de uma atividade econômica, desconsiderando as deduções dos 

impostos aplicados sobre esta (IRPJ / CSLL) uma vez que estes não devem onerar ao 

projeto. 
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6.11. Investimentos mínimos 

A concessionária será responsável pela realização de investimentos mínimos necessários ao bom 

funcionamento do TERMINAL RODOVIÁRIO. 

A TABELA 3 apresenta a síntese da estimativa dos investimentos mínimos necessários a serem 

executados para melhoria do TERMINAL RODOVIÁRIO, detalhados no ANEXO VII, que 

compreende, em linhas gerais:  

 Modernização da rede hidráulica (alimentação/esgoto/água pluvial); 

 Modernização da rede elétrica (Cabine primária/quadros de luz/gerador); 

 Revisão da sinalização e comunicação visual; 

 Controle de passageiros; 

 Reforma dos sanitários; 

 Reorganização das plataformas de ônibus em 45º;  

 Controle de entrada e saída de ônibus;  

 Ampliação de espaços de locação; e 

 Melhoria do mobiliário das áreas de espera. 

TABELA 3: ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO 

GRUPOS  DISCRIMINACAO 
VALOR TOTAL 

R$ 

1 Serviços gerais 517.116,39 

2 Gastos gerais 2.106,00 

3 Equipe de obra 176.735,00 

4 Implantação de canteiro 68.088,60 

5 Limpeza de obra 52.460,44 

6 Sanitários 1 – fem./masc. 332.198,83 

7 Sanitários 2 – fem./masc. 335.639,06 

8 Depósito materiais e equipamentos 46.437,90 

9 Gerador 234.446,37 

10 Centro de medição 5.444,82 

11 Cabine primária 20.068,15 

12 Instalações elétricas 

 
901.530,00 

13 Instalações hidráulicas 402.799,50 

14 Outras instalações – terminal 1.220.150,74 

15 Áreas externas 64.299,24 

  Total geral 4.379.521,04 
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Os valores dos investimentos são estimativos, não podendo ser utilizado por nenhuma das 

partes para pleitear a recomposição econômico-financeira do contrato. 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar as Normas Brasileiras de Contabilidade para o 

estabelecimento do tratamento contábil dos ativos, sobretudo, quanto ao seu reconhecimento, 

determinação dos valores contábeis, valores depreciáveis e amortizáveis e as perdas por 

desvalorização a serem reconhecidas. 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o Cronograma Físico-financeiro dessas obras de 

reforma, recuperação e adaptação do TERMINAL RODOVIÁRIO às normas vigentes que será 

analisado e aprovado pelo Poder Concedente, após a homologação do contrato, juntamente 

com o plano de negócios. 

6.12. Memorial descritivo das obras 

 

 Para composição da proposta técnica foram levados em consideração os critérios de 

fornecimento conforme disposto a seguir: 

 

o Coordenação e acompanhamento da obra através do engenheiro responsável 

técnico pelas atividades e equipe de apoio, credenciados ao CREA-SP; 

o Emissão e recolhimento de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 

o Elaboração de laudos técnicos necessários para as devidas aprovações 

(Estanqueidade/SPDA/Elétrico); 

o Elaboração de cronograma físico-financeiro de execução, relatórios mensais de 

acompanhamento de obra com a atualização das informações, relatório 

fotográfico das etapas de execução; 

o Laudo final de entrega da obra contendo todas as informações da obra; 

o Fornecimento de placa de obra conforme modelo exigido pelo CREA-SP; 

o Fornecimento de equipe técnica especializada, uniformizada, com EPI´s 

(Equipamento de Proteção Individual) necessários, certificada conforme NR´s 

vigentes e de acordo com todas as exigências legais trabalhistas exigidas pelo 

Ministério do Trabalho; e 

o Fornecimento de todos os materiais de consumo e aplicação levando em 

consideração produtos de marcas certificadas e o que há de melhor no mercado. 

 

6.12.1. Descrição Das Atividades 
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6.12.1.1. Grupo 1 - Serviços técnicos 

 

 Aprovação e legalização de obra junto a Prefeitura Municipal de Taubaté, considerando: 

elaboração de projeto legal nos padrões exigidos, análise documental, levantamento in 

loco das medidas cadastrais, elaboração de memorial descritivo, laudo técnico e 

acompanhamento do processo junto a Prefeitura Municipal de Taubaté; 

 Aprovação e legalização de obra junto ao Corpo de Bombeiro, considerando: elaboração 

do projeto específico conforme ABNT e Decreto 56.819/2011, emissão de FAT 

(Formulário de Atendimento Técnico), ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

específica, envio da documentação ao Corpo do Bombeiro, assessoria para 

implementação dos itens constantes do projeto; 

 Elaboração de projeto arquitetônico, considerando: estudo preliminar em planta e 3D 

para aprovação do cliente, projeto executivo com plantas, cortes, elevações, 

acabamentos, pontos hidráulicos, elétricos e iluminação, escolha de elementos 

decorativos, detalhamento geral, ampliação de área molhadas, memorial descritivo e 

quantitativos de acabamentos. 

 Entrega do pacote de projetos impressos e formato eletrônico para arquivamento do 

cliente; 

 Aprovação e legalização de obra junto a Concessionária de Energia Elétrica de Taubaté, 

considerando: elaboração de projeto legal nos padrões exigidos, análise documental, 

estudo e dimensionamento de cargas, elaboração de memorial descritivo, laudo técnico 

e acompanhamento do processo junto a Concessionária; 

 As built das instalações elétricas de todo o terminal de alimentação e distribuição, 

quadros de energia, diagramas unifilares, cabine primária, gerador, SPDA (Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas), emissão de ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica); 

 As built das instalações hidráulicas de todo o terminal de alimentação, distribuição, 

águas pluviais, incêndio, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 

 Elaboração de projeto de sinalização, comunicação visual e acessibilidade, 

considerando: estudo preliminar em planta, projeto executivo com plantas, cortes, 

elevações, acabamentos, detalhamento geral, memorial descritivo e quantitativos 

gerais. 

 

 Premissas consideradas na elaboração dos projetos: 
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o Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

o Normas do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia); 

o Diretrizes do IE (Instituto de Engenharia). 

 

6.12.1.2. Grupo 2 – Gastos gerais 

 

 Fabricação, fornecimento e instalação de placa de obra nos padrões exigidos pela 

Prefeitura Municipal de Taubaté, bem como para atendimento as normas vigentes junto 

ao CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), conforme 

estabelecido no art. 16 da Lei Federal nº 5.194/66. Informações mínimas que devem 

constar na placa de identificação: 

o Nome do profissional 

o Título profissional 

o Nº de registro no Crea 

o Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico 

o Nome da empresa que representa (se houver) 

o Número da(s) ART(s) correspondente(s) 

o Dados para contato 

 Cópias e plotagens de projetos, documentos, processos e demais itens necessários para 

acompanhamento das equipes de campo. 

 

6.12.1.3. Grupo 3 – Equipe de obra 

 A empresa deverá dispor de equipe técnica especializada, uniformizada, registrada 

conforme normas e leis trabalhistas vigentes na época durante todo o período da obra 

para acompanhamento, fiscalização e suporte dos serviços a serem desenvolvidos, 

considerando: 01 (um) Engenheiro Residente, 01 (um) estagiário e (01) encarregado 

de obras; 

 A empresa deverá arcar com todos os custos da equipe técnica, bem como estadias, 

moradias, alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual e coletivas, 

exames médicos, treinamentos para atendimento as normas, entre outros; 

 A empresa deverá possuir seguro de vida para todos os trabalhadores empregados na 

obra durante todo o período de execução das atividades; 
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 A empresa contratada fica obrigada apresentar a qualquer instante quando solicitada 

pela contratante toda a documentação trabalhista exigida por lei de seus funcionários, 

bem como manter cópia de todos os documentos no canteiro de obras; 

 Elaboração de diário de obra contendo todas as informações necessárias ocorridas 

diariamente com relatório fotográfico de acompanhamento. 

 

6.12.1.4. Grupo 4 – Implantação de canteiro de obras 

 Mobilização de pessoal, maquinário, ferramental, equipamentos, andaimes e demais 

instalações necessárias para a obra; 

 Delimitação, sinalização e preparação dos locais onde serão executados os serviços em 

tela tapume, pilaretes em ferro e/ou fechamentos em madeira, caso necessário; 

 Execução de proteções coletivas conforme exigido em NR-18 nos locais onde serão 

executados os serviços, de acordo com a necessidade; 

 Montagem de canteiro de obras através da locação e container para guarda de 

equipamentos e ferramentas, vestiário, banheiros para colaboradores e área técnica em 

container e/ou estrutura de madeira; 

 Instalações provisórias de água e energia para canteiro de obras e início das atividades; 

 Locação de gerador provisório para remanejo das instalações elétricas caso necessário; 

 

6.12.1.5. Grupo 5 – Limpeza 

 

 Limpeza da obra durante a execução dos serviços; 

 Descarte de entulho em caçambas estacionárias ou caminhão basculante; 

 Desmobilização de objetos, móveis e demais itens a serem descartados; 

 Limpeza final para entrega da obra. 

 

6.12.1.6. Grupos 6 e 7 – sanitários femininos e masculinos 

 

 Demolição e retirada de todas as divisórias em madeira, bancadas de granitos, louças 

sanitárias, metais e acessórios existentes; 

 Remoção de todas as instalações elétrica existentes, quadros, caixas, luminárias, etc; 

 Execução de rasgos na alvenaria para passagem de novas tubulações de elétrica e 

hidráulicas de águas pluviais; 

 Execução de rasgos no piso para passagem de novas tubulações de elétrica e 

hidráulicas de esgotamento sanitário; 
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 Elevação de alvenaria para fechamentos em bloco de concreto aparente assentados 

com argamassa de areia e cimento, para adequação ao novo layout da entrada; 

 Chapisco, emboço e reboco com argamassa de areia, cimento e cal em paredes novas; 

 Execução de contrapiso em argamassa de areia e cimento, espessura de até 3cm em 

todo o piso existentes para correção dos caimentos e recebimento de novo 

revestimento; 

 Fechamento de elementos vazados existentes com tijolinho de barro; 

 Chapisco, emboço e reboco com argamassa de areia, cimento e cal em todas as paredes 

antigas para regularização e recebimento de novo revestimento; 

 Assentamento de revestimento em porcelanato em todo o piso 60x60cm, Eliane - 

Munari Dual Concreto, com argamassa colante tipo ACII; 

 Assentamento de revestimento de azulejo em porcelanato nas paredes dos banheiros 

até o teto 33,50x60cm, Eliane – Forma Slim Branco BR Bold, com argamassa colante 

tipo ACII; 

 Fornecimento e instalação de bancadas, soleiras e divisórias em granito cinza Corumbá, 

conforme layout apresentado; 

 Fabricação, fornecimento e instalação de esquadrias metálicas para as portas das 

cabines dos sanitários em alumínio natural fosco linha comercial; 

 Fornecimento e instalação de bacias sanitárias com caixa acoplada Eco Plus Celite na 

cor branca c/ assento completas considerando acessórios de fixação e vedação; 

 Fornecimento e instalação de mictórios de louça completos considerando acessórios de 

fixação e vedação; 

 Fornecimento e instalação de cubas oval de embutir comum Celite; 

 Fornecimento e instalação de bacias sanitárias com caixa acoplada para PNE 

(Portadores de Necessidades Especiais) na cor branca c/ assento completas 

considerando acessórios de fixação e vedação; 

 Fornecimento e instalação de lavatório com ½ coluna de louça para atendimento ao 

PNE (Portadores de Necessidades Especiais); 

 Fornecimento e instalação de torneira automática anti vandalismo Docol; 

 Fornecimento e instalação de barras de apoio no sanitário PNE; 

 Fornecimento e instalação e exaustor eólico para exaustão dos sanitários; 

 Fornecimento e instalação de acessórios como espelho 4mm retangular, saboneteiras, 

lixeiras, papeleiras, ect. 
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 Execução de forro de gesso acartonado com dilatação em tabica metálica pintada na 

cor branca; 

 Emassamento, lixamento e pintura geral de paredes e tetos internos em tinta látex PVA 

100% acrílica fosca; 

 Emassamento, lixamento e pintura externa de fachada com tinta látex PVA 100% 

acrílica; 

 Fornecimento e instalação de luminária em painel de LED 40x40cm; 

 Fornecimento e instalação de luminária em spot de LED direcional. 

 

6.12.1.7. Grupo 8 – Depósito de materiais e equipamentos 

 

 Demolição e retirada de bancada de granito, louça sanitária, metais e acessórios 

existentes; 

 Remoção de todas as instalações elétrica existentes, quadros, caixas, luminárias, etc; 

 Desmobilização e bota fora de todo o entulho existente no local; 

 Raspagem e limpeza com hidro jateamento de todas as paredes internas, teto, pisos, 

paredes externas e laje de cobertura para remoção das sujidades, vegetação e materiais 

inertes para melhor aderência da tinta e manta; 

 Para as fissuras e/ou trincas existentes na estrutura de concreto armado (laje) com 

exposição da ferragem, será adotado o seguinte procedimento: Abertura das fissuras 

através da escarificação do concreto comprometido até atingir o aço da estrutura em 

boas condições. Limpeza e raspagem da armação em aço que estiver comprometida 

para remoção da ferrugem existente. Aplicação de uma demão de fundo protetor com 

função anticorrosiva nos pontos de ferrugem e ferragens expostas. Recomposição de 

toda a área de concreto afetada com argamassa polimérica para fechamento das 

ferragens e regularização da estrutura; 

 Para as fissuras e/ou trincas onde não há ferragem exposta, será adotado o seguinte 

procedimento: Tratamento superficial das fissuras e trincas existentes considerando a 

limpeza e abertura da fissura para aplicação de selante elástico monocomponente a 

base de polisulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza a temperatura ambiente; 

 Regularização de base com argamassa de areia e cimento para correção dos caimentos 

e arredondamento de cantos vivos, meia cana nos rodapés de encontro do piso com a 

parede em argamassa de areia e cimento; 

 Preparação de base com aplicação de duas demãos de primer asfáltico fixador; 
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 Impermeabilização com aplicação de manta asfáltica pré-fabricada 4mm vulcanizada a 

fogo, com película protetora em alumínio; 

 Execução de reforços, reparos e acabamentos nos ralos e tubos de descida de águas 

pluviais e componentes de fixação de antenas, sinalizadores, etc; 

 Execução de teste de estanqueidade com 72 horas; 

 Fornecimento e instalação de bancada e soleira em granito cinza Corumbá; 

 Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada Eco Plus Celite na cor 

branca c/ assento completas considerando acessórios de fixação e vedação; 

 Fornecimento e instalação de cubas oval de embutir comum Celite; 

 Fornecimento e instalação de torneira automática anti vandalismo Docol; 

 Fornecimento e instalação de bancada e soleira em granito cinza Corumbá; 

 Fabricação, fornecimento e instalação de porta em alumínio natural fosco linha 

comercial; 

 Emassamento, lixamento e pintura geral de paredes e tetos internos em tinta látex PVA 

100% acrílica fosca; 

 Emassamento, lixamento e pintura externa de fachada com tinta látex PVA 100% 

acrílica; 

 Fornecimento e instalação de luminária em calha tubular de LED 2x32; 

 

6.12.1.8. Grupo 9 – Sala do gerador 

 

 Desmontagem e desmobilização para bota fora de gerador existente; 

 Raspagem e limpeza com hidro jateamento de todas as paredes internas, teto, pisos, 

paredes externas e laje de cobertura para remoção das sujidades, vegetação e materiais 

inertes para melhor aderência da tinta e manta; 

 Para as fissuras e/ou trincas existentes na estrutura de concreto armado (laje) com 

exposição da ferragem, será adotado o seguinte procedimento: Abertura das fissuras 

através da escarificação do concreto comprometido até atingir o aço da estrutura em 

boas condições. Limpeza e raspagem da armação em aço que estiver comprometida 

para remoção da ferrugem existente. Aplicação de uma demão de fundo protetor com 

função anticorrosiva nos pontos de ferrugem e ferragens expostas. Recomposição de 

toda a área de concreto afetada com argamassa polimérica para fechamento das 

ferragens e regularização da estrutura; 
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 Para as fissuras e/ou trincas onde não há ferragem exposta, será adotado o seguinte 

procedimento: Tratamento superficial das fissuras e trincas existentes considerando a 

limpeza e abertura da fissura para aplicação de selante elástico monocomponente a 

base de polisulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza a temperatura ambiente; 

 Regularização de base com argamassa de areia e cimento para correção dos caimentos 

e arredondamento de cantos vivos, meia cana nos rodapés de encontro do piso com a 

parede em argamassa de areia e cimento; 

 Preparação de base com aplicação de duas demãos de primer asfáltico fixador; 

 Impermeabilização com aplicação de manta asfáltica pré-fabricada 4mm vulcanizada a 

fogo, com película protetora em alumínio; 

 Execução de reforços, reparos e acabamentos nos ralos e tubos de descida de águas 

pluviais e componentes de fixação de antenas, sinalizadores, etc; 

 Execução de teste de estanqueidade com 72 horas; 

 Emassamento, lixamento e pintura geral de paredes e tetos internos em tinta látex PVA 

100% acrílica fosca; 

 Emassamento, lixamento e pintura externa de fachada com tinta látex PVA 100% 

acrílica; 

 Reparos e reforma de porta de ferro existente para perfeito funcionamento; 

 Pintura de esquadrias metálicas com tinta esmalte sintético; 

 Fornecimento e instalação de luminária em calha tubular de LED 2x32 com proteção 

em tela metálica; 

 Fornecimento e instalação de novo sistema grupo moto gerador completo, 

considerando: Grupo moto gerador a diesel para uso como fonte auxiliar, operação 

automática, potência Prime de acordo com o projeto, frequência 60 Hz, fator de 

potência 0,8, alimentação de cargas variáveis e instalação abrigada, quadro de 

comando automático, chaves de transferência conjugada com quadro de comando, 

chave de transferência montada remotamente, chave de transferência incluída em 

painel fornecido por terceiros, tanque de combustível, sistema de escapamento de 

gases de combustão; 

 O fornecedor dos grupos geradores deve avaliar previamente as condições do projeto 

executivo das instalações e solicitar a confirmação das principais cargas, incluindo 

bombas e seus métodos de partida, podendo indicar em sua oferta de fornecimento 

desvios quanto a potência e características do equipamento; 
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 A potência em kW deve ser estabelecida para atendimento em regime “prime” para a 

demanda calculada pelo Projetista e o alternador deve estar apto a suportar as 

correntes intermitentes de partida, considerando os valores reais dos equipamentos 

alimentados; 

 Os motores a Diesel só poderão ser selecionados de fabricantes com base instalada e 

ampla rede de serviços no Brasil preferencialmente de fabricação local; 

 Não são aceitos motores que recebam re-potencialização realizada em empresa que 

não o próprio fabricante do motor; 

 Todos os componentes elétricos associados devem atender as normas ABNT ou IEC e 

serem sempre de mesmo fabricante para a mesma família de produtos em toda a obra. 

 Na composição dos custos devem ser considerados os fornecimentos de combustível e 

lubrificantes para o start-up, (primeira carga completa); 

 Fornecimento de dados e desenhos de fabricação, com informações sobre: dimensões 

expressas no sistema métrico; pesos e massas indicadas pelo SI de unidades, incluindo 

informações sobre esforços dinâmicos e vibrações, níveis de emissão acústica, dados 

sobre consumo especifico de combustível, lubrificantes e consumíveis em geral, 

balanceamento energético expresso em btu ou Kw, vazões de ar e temperaturas 

envolvidas, níveis de emissão de poluentes e certificados ambientais exigidos por Lei 

ou pelas especificações do projeto; 

 Fornecimento de Desenhos de montagem com: Planta de localização do grupo 

motogerador, tanque de combustível e sistema de escapamento, condições de 

ventilação da sala, gases de escapamento e tratamento acústico quando requerido 

pelas especificações, localização dos quadros elétricos e interligações de potência e 

comando, diagramas e esquemas de ligação. 

 Motor / alternador: motor diesel, refrigerador por radiador premente e partida elétrica 

com carregador flutuador estático, alternador síncrono trifásico com regulador 

eletrônico de tensão, base metálica para o conjunto, acoplamento direto com discos 

flexíveis, painel de comando automático, microprocessado para operação singela, 

proteção elétrica contra sobrecorrentes do alternador e medição de grandezas elétricas; 

 Acessórios: baterias de partida, com base e cabos de ligação, silencioso de alto 

rendimento e acoplamento flexível em aço inox e dutos de saída de gases, isolado 

termicamente e com proteção mecânica conforme projeto, tanque de combustível e 

conjuntos de interligação (tubos metálicos), sistema de pré-aquecimento. 
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 Invólucros: os invólucros deverão ser fabricados de forma a garantir o grau de proteção 

mínimo IP-20 com fecho rápido. As estruturas devem ser dimensionadas e construídas 

em perfis de aço carbono, pré-pintados e montados por parafusos. As chapas de 

fechamento dos painéis devem ser em chapa de aço - bitola mínima 14 USG; 

 Proteção do alternador: a proteção elétrica do alternador será feita por meios de chaves 

seccionadoras de abertura sob carga e fusíveis NH ou disjuntores selecionados de 

acordo com as normas IEC; 

 Chaves de transferência (CT) com uso de contatores: Devem ser empregados 

contatores tri ou tetrapolares conforme projeto, dimensionados conforme AC-3, 

considerando ainda a assimetria do ramo rede e gerador em função do conceito de 

rejeição de carga. O intertravamento será elétrico e mecânico e comando associado à 

lógica de controle do Painel de Comando do Gerador. No caso de proteção por meio de 

fusíveis, devem ser instalados contatos auxiliares indicadores de queima, bloqueando a 

transferência na ocorrência de sobrecorrentes. A alimentação do sistema auxiliar do 

Painel de comando, pré-aquecimento e carregador de baterias deve ser obtida 

diretamente no Painel de comando ou transferência, incluindo o sinal de presença de 

tensão da rede. Um grupo de contatos auxiliares deve ser disponibilizado para 

acionamento do sistema de rejeição de carga, DAFE e sinalização remota de operação 

da CT; 

 Chaves de transferência (CT) com uso de disjuntores motorizados: devem ser 

empregados disjuntores tri ou tetrapolares conforme projeto, selecionados de acordo 

com as Normas IEC e considerando ainda a assimetria do ramo rede e gerador em 

função do conceito de rejeição de carga. O intertravamento será elétrico e mecânico e 

comando associado à lógica de controle do Painel de Comando do Gerador, não sendo 

permitido o uso de bobinas de mínima tensão nestes disjuntores. A proteção do 

alternador pode ser feita pelo disjuntor do ramo Gerador e a transferência deve ser 

inibida em caso de corte por sobrecorrente. A alimentação do sistema auxiliar do Painel 

de comando, pré-aquecimento e carregador de baterias deve ser obtida diretamente 

no Painel de comando ou transferência, incluindo o sinal de presença de tensão da 

rede. Um grupo de contatos auxiliares deve ser disponibilizado para acionamento do 

sistema de rejeição de carga, DAFE e sinalização remota de operação da CT; 

 Chaves de transferência (CT) eletromecânicas, comando a motor: devem ser 

empregados chaves de manobra eletromecânica especialmente indicadas para esta 

finalidade, tri ou tetrapolares conforme projeto, fabricadas de acordo com as Normas 
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IEC e considerando ainda a assimetria do ramo rede e gerador em função do conceito 

de rejeição de carga. O intertravamento será elétrico e mecânico e o comando único a 

motor associado à lógica de controle do Painel de Comando do Gerador. A proteção 

pode ser feita por meio de fusíveis, porém devem ser instalados contatos auxiliares 

indicadores 

 de queima, bloqueando a transferência na ocorrência de sobrecorrentes. A alimentação 

do sistema auxiliar do Painel de comando, pré-aquecimento e carregador de baterias 

deve ser obtida diretamente no Painel de comando ou transferência, incluindo o sinal 

de presença de tensão da rede. Um grupo de contatos auxiliares deve ser 

disponibilizado para acionamento do sistema de rejeição de carga, DAFE e sinalização 

remota de operação da CT; 

 Chaves de transferência (CT) eletromecânicas, comando por solenóide: Devem ser 

empregados chaves de manobra eletromecânica fabricadas e certificadas de acordo 

com as Normas Nema / UL e considerando ainda a assimetria do ramo rede e gerador 

em função do conceito de rejeição de carga. A alimentação do sistema auxiliar do Painel 

de comando, pré-aquecimento e carregador de baterias deve ser obtida diretamente 

no Painel de comando ou transferência, incluindo o sinal de presença de tensão da 

rede. Um grupo de contatos auxiliares deve ser disponibilizado para acionamento do 

sistema de rejeição de carga, DAFE e sinalização remota de operação da CT. 

 

6.12.1.9. Grupo 10 – Centro de medição 

 

 Remoção e desmontagem de todos os quadros existentes para bota fora e substituição 

por novos quadros de acordo com as normas vigentes; 

 Raspagem e limpeza com hidro jateamento das paredes para remoção das sujidades, 

e para melhor aderência da tinta; 

 Emassamento, lixamento e pintura geral de paredes e tetos internos em tinta látex PVA 

100% acrílica fosca; 

 Fornecimento e instalação de luminária em calha tubular de LED 2x32 com proteção 

em tela metálica; 

 

6.12.1.10. Grupo 11 – Cabine primária 

 

 Remoção e desmontagem de todos os quadros existentes para bota fora e substituição 

por novos quadros de acordo com as normas vigentes; 
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 Raspagem e limpeza com hidro jateamento de todas as paredes internas, teto, pisos, 

paredes externas e laje de cobertura para remoção das sujidades, vegetação e materiais 

inertes para melhor aderência da tinta e manta; 

 Para as fissuras e/ou trincas existentes na estrutura de concreto armado (laje) com 

exposição da ferragem, será adotado o seguinte procedimento: Abertura das fissuras 

através da escarificação do concreto comprometido até atingir o aço da estrutura em 

boas condições. Limpeza e raspagem da armação em aço que estiver comprometida 

para remoção da ferrugem existente. Aplicação de uma demão de fundo protetor com 

função anticorrosiva nos pontos de ferrugem e ferragens expostas. Recomposição de 

toda a área de concreto afetada com argamassa polimérica para fechamento das 

ferragens e regularização da estrutura; 

 Para as fissuras e/ou trincas onde não há ferragem exposta, será adotado o seguinte 

procedimento: Tratamento superficial das fissuras e trincas existentes considerando a 

limpeza e abertura da fissura para aplicação de selante elástico monocomponente a 

base de polisulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza a temperatura ambiente; 

 Regularização de base com argamassa de areia e cimento para correção dos caimentos 

e arredondamento de cantos vivos, meia cana nos rodapés de encontro do piso com a 

parede em argamassa de areia e cimento; 

 Preparação de base com aplicação de duas demãos de primer asfáltico fixador; 

 Impermeabilização com aplicação de manta asfáltica pré-fabricada 4mm vulcanizada a 

fogo, com película protetora em alumínio; 

 Execução de reforços, reparos e acabamentos nos ralos e tubos de descida de águas 

pluviais e componentes de fixação de antenas, sinalizadores, etc; 

 Execução de teste de estanqueidade com 72 horas; 

 Emassamento, lixamento e pintura geral de paredes e tetos internos em tinta látex PVA 

100% acrílica fosca; 

 Emassamento, lixamento e pintura externa de fachada com tinta látex PVA 100% 

acrílica; 

 Reparos e reforma de porta de ferro existente para perfeito funcionamento; 

 Pintura de esquadrias metálicas com tinta esmalte sintético; 

 Fornecimento e instalação de luminária em calha tubular de LED 2x32 com proteção 

em tela metálica; 

 

6.12.1.11. Grupo 12 – Instalações elétricas 
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 Cabine Primária de Energia: Revisão geral e adequação da cabine primária para 

atendimento as normas vigentes da concessionária, verificação de todos os 

componentes existentes, substituição de peças danificadas ou ultrapassadas, 

modernização dos sistemas que forem possíveis, troca de óleo do transformador caso 

necessário, montagem e execução de novos quadros, disjuntores, nova enfiação 

considerando a instalação de eletrodutos, caixas e quadros aparente, troca de tomadas, 

interruptores e adaptadores. Executar todo os ensaios e testes necessários para garantir 

o bom funcionamento da mesma e as devidas aprovações junto a concessionária de 

energia. Atendimento aos procedimentos de trabalho padronizado conforme exigências 

da NR-10, fornecer e instalar todos os equipamentos de segurança e sinalização 

necessários; 

 Sala de Gerador: Instalação e montagem de novo quadro de distribuição completo de 

acordo com a solicitação e demanda do fornecedor do grupo moto gerador. Instalação 

de nova distribuição interna da sala do gerador com tubulações e caixas aparente, troca 

de tomadas, interruptores e adaptadores; 

 Centro de Medição: Substituição de todos os quadros existentes por novos quadros 

para atendimento as normas vigentes e modernização dos sistemas, considerando 

todos os conjuntos e elementos internos (disjuntores, chaves, barramentos, etc). 

Execução das instalações dos quadros, tomadas, interruptores e caixas aparente; 

 Depósito de Materiais: Substituição de quadro existente por novo quadro para 

atendimento as normas vigentes e modernização dos sistemas, considerando todos os 

conjuntos e elementos internos (disjuntores, chaves, barramentos, etc). Execução das 

instalações dos quadros, tomadas, interruptores e caixas aparente; 

 Sanitários Fem / Masc: Execução de todas instalações elétrica necessárias para 

atendimento aos sanitários, considerando todas as instalações embutidas na alvenaria 

e instalação de luminárias no forro de gesso; 

 Reservatório de Água: Execução de todas instalações elétricas necessária para 

alimentação do sistema de bombeamento de água do reservatório elevado existente, 

ligação e instalação das bombas para funcionamento do sistema; 

 Terminal Geral: Revisão geral das instalações elétricas do terminal afim de garantir a 

segurança e funcionalidade do sistema como um todo, considerando revisar e/ou 

substituir e/ou executar novos circuitos de alimentação distribuição, iluminação, 

substituição de todos os cabos e fios elétricos que estiverem danificados e/ou que não 
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atendam as normas ou a demanda necessária, elaboração de estudo e 

dimensionamento de cargas para atendimento as lojas, restaurantes, lanchonetes, e 

demais setores do terminal, troca de todas as tomadas para novo padrão conforme 

norma, substituição de interruptores, instalação de bandejamento para organização e 

distribuição dos cabos e fios elétricos. Não considerado a execução das instalações 

dentro dos ambientes; 

 SPDA: Executar novo sistema de PDA (Proteção contra Descargas Atmosféricas), em 

todo terminal conforme projeto elétrico a ser desenvolvido de acordo com a nova norma 

NBR 5419/15 que visa a proteção contra danos físicos à estrutura e risco à vida, bem 

como à proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos instalados na estrutura; 

 Iluminação: Revisão, substituição e/ou adequação do sistema de iluminação em todo o 

terminal, instalação de blocos autônomos para atendimento as exigências do corpo de 

bombeiros; 

 Telefonia/Rede Lógica/Dados/Catraca/CFTVA: Revisão, substituição e/ou adequação de 

todo o sistema existente de lógica, dados, circuito interno de câmeras e TV, alimentação 

de novos circuitos para catraca e controle de acesso, troca de conectores, cabos e 

demais elementos; 

 

6.12.1.12. Grupo 13 – Instalações hidráulicas 

 

 Revisão, substituição e/ou adequação dos sistemas e abastecimento de água de todo 

o terminal desde a saída da caixa d’água até os pontos de alimentação de cada 

ambiente, não considerado a distribuição interna dentro das lojas, restaurantes, etc.; 

 Fornecimento e instalação de novo conjunto motobomba para o devido funcionamento 

do reservatório elevado que hoje encontra-se em desuso; 

 Execução do sistema hidráulico de prevenção e combate a incêndio de acordo com 

projeto especifico, instalação de hidrantes completos com mangueiras, bicos, 

arejadores, instalação de bomba de incêndio e demais componentes; 

 Revisão, substituição e/ou adequação dos sistemas e esgotamento sanitário e águas 

servidas de todo o terminal desde a saída as caixas de passagem, não considerado a 

rede de esgoto interna dentro das lojas, restaurantes, etc; 

 Execução de novo sistema de esgotamento sanitário para os banheiros, considerando 

tubulações, conexões, caixas de passagem e demais componentes; 
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 Canalização das tubulações de escoamento de águas pluviais da cobertura na lateral 

das plataformas de embarque;  

 Sinalização de todas as tubulações de acordo com as normas para identificação das 

mesmas. 

 

6.12.1.13. Grupo 14 – Outras instalações 

 Parede de Elemento Vazado: Recomposição de peças danificadas na parede de 

elemento vazado. Limpeza com hidro jateamento dos elementos para remoção de 

sujeiras; 

 Melhorias no Layout: Fechamento dos acessos das áreas de espera e fechamento dos 

acessos ao terminal em estrutura de alumínio reforçada, com vidro incolor temperado 

10mm, instalação de porta de correr, com controlador de acesso. Remodelação das 

áreas de espera com instalação de novo piso e porcelanato, inclusão de novo mobiliário, 

decoração e iluminação cênica para delimitação dos espaços. Construção de novas 

áreas para venda com novas lojas em estrutura de perfis metálicos reforçados e vidro 

temperado 10mm com porta de vidro de correr, iluminação, forro de gesso acartonado; 

 Rampas de Acesso Plataformas: Execução de melhorias no piso de concreto existente 

com a execução de novo piso em concreto usinado Fck 30Mpa, e=4cm, desempenado 

mecanicamente. Execução de instalações elétricas ao longo da rampa para inclusão de 

novos balizadores. Pintura em tinta látex PVA 100% acrílica nas paredes da rampa. 

Pintura com tinta de piso ou resina acrílica em piso da rampa; 

 Sistema de Extintores: Fornecimento e instalação de extintores conforme 

dimensionamento do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo 

de Bombeiro; 

 Comunicação Visual: Execução das sinalizações de incêndio conforme exigido em norma 

e projeto executivo aprovado pelo Corpo de Bombeiro. Fabricação e instalação de toda 

a comunicação visual do terminal conforme projeto especifico; 

 Reorganização das Plataformas de Ônibus: Demolição de todo piso intertravado, guias 

de concreto e plataformas de concreto armado dos ônibus para adequação ao novo 

layout. Execução de novos gabaritos para execução do novo layout, montagem de 

forma de madeira, armação e concretagem das plataformas com concreto usinado Fck 

30Mpa, e=10cm, desempenado mecanicamente, fornecimento e instalação de novas 

guias, execução de novo piso intertravado no modelo padrão existente conforme novo 

layout. 
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 Esquadrias de Ferro: Fornecimento e instalação de guarda-corpo em todo o entorno 

das plataformas e sob a mureta das rampas para atendimento as normas do Corpo de 

Bombeiro em ferro galvanizado pintado com tinta esmalte sintético para proteção da 

estrutura; 

 Controle de Acesso: Fornecimento e instalação do sistema de controle de acesso, 

considerando a instalação de catracas eletrônicas nos pontos de embarque e 

desembarque de passageiros. Construção de nova guarita no canteiro central para 

controle de entrada e saída de ônibus em estrutura de concreto armado, alvenaria de 

bloco de concreto, cobertura com telha metálica, instalações elétricas e hidráulicas para 

atendimento as necessidades da guarita e um sanitário. 

 

6.12.1.14. Grupo 15 – Áreas externas 

 Execução de pintura para demarcação de vagas e sinalização de piso em 

estacionamento com tinta a base de poliuretano devido a exposição ao sol e 

intempéries; 

 Pintura de pictograma de vagas de deficiente conforme dimensionamento do mesmo, 

com tinta a base de poliuretano devido a exposição ao sol e intempéries. 

 

6.12.1.15. Referência de materiais 

 

 Todos os materiais utilizados devem possuir certificações e obedecem às normas 

vigentes possuindo ficha técnica e especificações sobre os produtos; 

 Orientamos nossos clientes quanto a observação das marcas e características técnicas 

dos materiais; 

 Quando aplicado um material de boa qualidade e de forma correta, isso confere maior 

confiabilidade do fornecedor com relação aos prazos de garantia dos mesmos; 

 

 Marcas Consideradas no Orçamento: 

o Impermeabilizantes (Denver, Viapol, Sika, Quimicryl); 

o Argamassas e Cimento (Votoran, Quartzolit); 

o Rejuntes (Quartzolit, Rejuntabrás); 

o Blocos e Intertravados (Presto, Glasser, JB blocos); 

o Aço (Gerdau); 

o Revestimentos (Eliane, Portobello, Portokoll); 
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o Instalações Hidráulicas (Tigre, Amanco); 

o Instalações Elétricas (Tigre, Pial, Steck, Sil, Nambei, Furukawa); 

o Louças e Metais (Deca, Docol, Incepa); 

o Concreto (Holcim, Cortesia); 

o Tintas (Suvinil, Coral, Maza); 

o Gerador (Stemac, Cumins); 

 

6.12.1.16. Requisitos de SSO: 

 Para os requisitos de SSO, serão seguidas as normas vigentes através da Portaria 

3214/78 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas Normas 

Regulamentadoras, constantes do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Em caso de subcontratação, 

(quarteirização de serviços e/ou mão de obra), a contratada deverá se responsabilizar 

pelo fiel cumprimento da citada legislação, cabendo a si, a fiscalização do cumprimento 

das referidas normas regulamentadoras a qualquer tempo; 

 Todos os colaboradores receberão treinamento específico de acordo com a atividade 

realizada, bem como os treinamentos e certificados (NR´s) exigidos pela legislação 

vigente; 

 Todos os EPI´s a serem fornecidos possuem o número de CA (Certificado de 

Aprovação), conforme determinação na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual; 

 Os EPI´s serão utilizados de acordo com o tipo de atividade a ser desenvolvida, para 

tanto segue abaixo lista de EPI´s padrão que deverão ser utilizados por todos os 

colaboradores dentro do canteiro de obras: 

 Lista de EPI Padrão 

o Capacete com jugular; 

o Óculos de Proteção; 

o Protetor Auricular; 

o Camisa Manga Longa; 

o Calça Comprida; 

o Bota de Proteção; 

o Luva de borracha; 

o Luva de raspa; 

o Protetor Solar (Quando exposto ao sol); 

o Sinto de segurança com talabarte (Quando em trabalho em altura); 
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o Capa de chuva (Quando exposto a chuva); 

 

6.12.1.17. Critérios de medição 

 

 Para levantamento dos quantitativos foi utilizado os critérios de medição estabelecidos 

pela TCPO – Tabela de Composição de Preços para Orçamentos da PINI; 

6.12.2. Cronograma físico 

QUADRO 6: Cronograma físico da reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros 

Atividade 
Início do 

Plano 
Duração 
do Plano 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Serviços gerais 1 8                 

Gastos gerais 1 2                 

Equipe de obra 1 8                 

Implantação de canteiro 1 1                 

Limpeza de obra 1 8                 

Sanitários 1 – fem./masc. 1 2                 

Sanitários 2 – fem./masc. 3 2                 

Depósito materiais e equipamentos 1 1                 

Gerador 2 5                 

Centro de medição 2 2                 

Cabine primária 2 5                 

Instalações elétricas 1 7                 

Instalações hidráulicas 1 6                 

Outras instalações – terminal 1 8                 

Áreas externas 6 3                 

 

6.12.3. Prazo de execução e recebimento das obras e serviços 

O prazo de execução das obras de reforma, recuperação e adaptação do TERMINAL 

RODOVIÁRIO as normas vigentes, é de oito meses, obedecendo a este TERMO DE REFERÊNCIA, 

iniciando a sua execução no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após a aprovação dos 

projetos executivos, da expedição do alvará de reforma e da expedição da Ordem de Serviço – 

O.S. específica pelo Poder Concedente, o que ocorrer por último. 

A CONCESSIONÁRIA será a única responsável pela execução das obras de reforma, recuperação 

e adaptação do TERMINAL RODOVIÁRIO as normas vigentes, seja   em   execução   própria   
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ou   em   subcontratação,   devendo   comunicar   ao   Poder Concedente, que deverá, a seu 

exclusivo critério, fiscalizar e acompanhar as obras. 

As obras serão recebidas, após vistoria do Poder Concedente, que deverá ser realizada pelo 

Agente Fiscalizador no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da comunicação, 

por escrito, da CONCESSIONÁRIA. 

Os serviços que, a critério do agente fiscalizador não estejam em conformidade com as 

condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e 

anotados no Termo de Recebimento, devendo a executora tomar as providências para sanar os 

problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem 

prejuízo da aplicação das penalidades previstas contratualmente. 

Nesse caso, será recebido os serviços aceitos pelo Agente Fiscalizador, que lavrará um Termo 

de Recepção Provisória, acordando um prazo com a CONCESSIONÁRIA para nova inspeção dos 

itens pendentes, com vistas a obtenção do Termo de Recepção Definitiva. 

O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após recebimento de todos os serviços 

contratuais e apresentação, por parte da LICITANTE vencedora, dos desenhos “AS BUILT” das 

modificações. 

6.12.4. Caderno Técnico - Encargos 

Este Caderno Técnico tem por finalidade, fixar as condições administrativas e técnicas, a serem 

observadas na execução dos serviços, objeto deste ANEXO. 

6.12.5. Obrigações da contratada 

Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção administrativa, bem 

como equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança 

individual (EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso, 

reservando-se ao CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles que julgar 

inadequados. 

Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e padrões 

adotados pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas 

especificações técnicas e/ou pela ABNT. 
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Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a orientação 

da Fiscalização do CONTRATANTE. 

Executar os serviços dentro do prazo contratado. 

Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de 

segurança do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da 

CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente. 

Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam relacionadas 

com a execução do objeto contratual. 

Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços 

públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal 

(Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros, a concessionária de energia 

elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água 

e esgotos (Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível), que se aplicarem ao caso; 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE à 

margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, 

em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora 

e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, 

decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

6.12.6. Fiscalização das obras e serviços 

Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a 

terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização 

do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 

O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu Agente Fiscalizador 

designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas 

atribuições e poderes. 

À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e serviços, as 

avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas 

nos documentos que compõem esse ANEXO. 
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Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem 

como todas as instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o 

seu registro no Livro de Ocorrências de Obra. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, 

após seu registro, serão encaminhados ao CONTRATANTE, para decisão, acompanhados de 

parecer da Fiscalização. 

6.13.  Orçamento e planilha de obras 

 

Regime: Empreitada global 

Mês base INCC: Fev/19 

Prazo execução dias: 240 

Ref. INCC-Di :  749,520  

Obra: Reforma do Terminal Rodoviário 

Local: Rua Benedito da Silveira Moraes S/Nº - JD. Ana Emilia - Taubaté/SP 
 

TABELA 4: Orçamento estimado para reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros 

GRUPO DESCRIÇÃO QUANT. UN. UNITÁRIO TOTAL (R$) 

       

GRUPO: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS     

       

1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS     

1.1.1 
AS BUILT DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS / SPDA 

9.524,33 M2 8,46 80.541,54 

1.1.2 
AS BUILT DAS INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS / COMBATE INCENDIO 
9.524,33 M2 8,46 80.541,54 

1.1.3 
PROJETO ARQUITETONICO NOVO 

LAY OUT 
9.524,33 M2 25,97 247.333,52 

1.1.4 
PROJETO DE SINALIZAÇÃO / 
ACESSIBILIDADE / COMUNICAÇÃO 

VISUAL 

9.524,33 M2 3,55 33.790,42 

       

1.2 APROVAÇÕES  / LEGALIZAÇÃO     

1.2.1 
PROJETO/ EMISSÃO/RENOVAÇÃO 

AVCB - CORPO DE BOMBEIROS 
9.524,33 M2 3,35 31.938,89 

1.2.2 
APROVAÇÃO JUNTO A 
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA - 

BANDEIRANTES 

1,00 VB 8.100,00 8.100,00 

 PROJETO / EMISSÃO / APROVAÇÃO 
ALVARÁ - PREFEITURA 

9.524,33 M2 3,66 34.870,48 

       

GRUPO: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS    517.116,39 
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GRUPO DESCRIÇÃO QUANT. UN. UNITÁRIO TOTAL (R$) 

       

GRUPO: 2 - GASTOS GERAIS     

       

2.1 PLACA DA OBRA     

2.1.1 DESPESAS - PLACA DE OBRA 1,00 vb 1.620,00 1.620,00 

       

2.2 CÓPIAS E PLOTAGENS     

2.2.1 CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS 1,00 VB 486,00 486,00 

       

GRUPO: 2 - GASTOS GERAIS    2.106,00 

       

GRUPO: 3 - EQUIPE DE OBRA     

       

3.1 EQUIPE PERMANENTE     

3.1.1 ENGENHEIRO RESIDENTE 8,00 MÊS 8.100,00 64.800,00 

3.1.2 ESTAGIÁRIO 8,00 MÊS 2.430,00 19.440,00 

3.1.3 ENCARREGADO DE OBRAS 8,00 MÊS 4.860,00 38.880,00 

       

3.2 VALE TRANSPORTE     

3.2.1 VALE TRANSPORTE IDA/VOLTA 528,00 DIA 12,64 6.671,81 

3.2.2 TRANSPORTE GERAL / VIAGENS 64,00 DIA 170,42 10.907,14 

       

3.3 VALE REFEIÇÃO     

3.3.1 CAFÉ DA MANHÃ/TARDE 528,00 DIA 19,44 10.264,32 

3.3.2 ALMOÇO 528,00 DIA 43,59 23.017,74 

       

3.4 
MEDICINA E SAUDE DO 

TRABALHO 
    

3.4.1 EXAMES MÉDICOS 3,00 UN 324,00 972,00 

3.4.2 TREINAMENTOS E CERTIFICADOS 3,00 UN 324,00 972,00 

3.4.3 UNIFORES / EPI´S  1,00 VB 810,00 810,00 

       

GRUPO: 3 - EQUIPE DE OBRA    176.735,00 

       

GRUPO: 4 - IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO     



Prefeitura Municipal de Taubaté 
Estado de São Paulo 

 

GRUPO DESCRIÇÃO QUANT. UN. UNITÁRIO TOTAL (R$) 

       

4.1 CANTEIRO DE OBRAS     

4.1.1 LOCAÇÃO CONTAINER - ESCRITÓRIO 8,00 MÊS 567,00 4.536,00 

4.1.2 
LOCAÇÃO CONTAINER - 
VESTIÁRIO/WC 

8,00 MÊS 1.944,00 15.552,00 

4.1.3 LOCAÇÃO CONTAINER - REFEITÓRIO 8,00 MÊS 567,00 4.536,00 

4.1.4 
MOB/DESMOB CONTAINER - 

IDA/VOLTA 
2,00 UN 4.860,00 9.720,00 

       

4.3 EQUIPAMENTOS     

4.3.1 LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 8,00 MÊS 2.430,00 19.440,00 

4.3.2 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

ANDAIME 
8,00 MÊS 486,00 3.888,00 

4.3.3 
LOCAÇÃO DE GERADOR - 

PROVISÓRIO 
3,00 MÊS 502,20 1.506,60 

       

4.4 
SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO 

TRABALHO - EPC´S 
    

4.4.1 
TELA TAPUME / ISOLAMENTO DE 

ÁREA / CABO DE AÇO  
8,00 MÊS 810,00 6.480,00 

       

4.5 FERRAMENTAS     

4.5.1 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS 1,00 VB 2.430,00 2.430,00 

       

GRUPO: 4 - IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO    68.088,60 

       

GRUPO: 5 - LIMPEZA 

 
    

       

5.1 CAÇAMBAS PARA ENTULHO     

5.1.1 
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - ENTULHO 

(CAÇAMBA 5M3) 
14,00 UNI 307,80 4.309,20 

5.1.2 REMOÇÃO ENTULHO - CARRETO 5,00 VIAGEM 372,60 1.863,00 

       

5.2 LIMPEZA DE OBRA     

5.2.2 LIMPEZA FINAL - ENTREGA DE OBRA 9.524,33 M2 4,86 46.288,24 

       

GRUPO: 5 - LIMPEZA 
 

   52.460,44 
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GRUPO DESCRIÇÃO QUANT. UN. UNITÁRIO TOTAL (R$) 

GRUPO: 6 - SANITÁRIO 1 - FEM/MASC     

       

6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     

6.1.1 
MO - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE 
MADEIRA E BANCADAS DE GRANITO 

1,00 VB 810,00 810,00 

6.1.2 
MO - REMOÇÃO DE LOUÇAS, METAIS 

E ACESSÓRIOS PARA BATA FORA 
19,00 VB 24,30 461,70 

6.1.3 

MO - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, 

QUADROS E INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS ANTIGAS 

1,00 VB 486,00 486,00 

6.1.4 

MO - EXECUÇÃO DE RASGOS NA 

ALVENARIA PARA NOVA INFRA 
ESTRTUURA HID/ELE 

1,00 VB 810,00 810,00 

6.1.5 

MO - EXECUÇÃO DE RASGOS NO 

PISO PARA NOVA INFRA ESTRTUURA 
HID/ELE 

1,00 VB 1.134,00 1.134,00 

       

6.2 SERVIÇOS GERAIS     

6.2.1 ARGAMASSA ASSENTAMENTO 50KG 2.840,71 KG 0,49 1.380,59 

6.2.2 AREIA MÉDIA LAVADA SACO 20KG 1.528,00 SC 4,86 7.426,08 

6.2.3 CIMENTO CPII F-32 50KG 96,00 SC 35,64 3.421,44 

6.2.4 CALL HIDRATADA 20KG 71,00 SC 22,68 1.610,28 

6.2.5 
COLA P/CONSTR CIVIL BR C/50 KGS 
RAMALHO 

4,00 BARRICA 680,40 2.721,60 

6.2.6 TIJOLINHO DE BARRO COMUM 227,76 UNI 0,66 151,28 

6.2.7 BLOCO DE CONCRETO 14X19X29 157,25 UNI 3,24 509,48 

6.2.8 
MO - ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DOS 
SANITÁRIOS CONF. NOVO LAYOUT 

20,80 M2 972,00 20.217,60 

6.2.9 

MO - REGULARIZAÇÃO DE PISO P/ 

CORREÇÃO DE CAIMENTOS 
(CONTRAPISO)  

116,80 M2 64,80 7.568,64 

6.2.10 
MO - REGULARIZAÇÃO DE PAREDE P/ 

ASSENTAMENTO DE AZULEJO 
327,60 M2 64,80 21.228,48 

6.2.11 
MO - CHUMBAMENTO DE RASGOS EM 

PAREDES (INFRA) 
1,00 VB 486,00 486,00 

6.2.12 
MO - FECHAMENTO DE ELEMENTO 
VAZADO 

17,52 M2 48,60 851,47 

       

6.3 
REVESTIMENTOS INTERNOS DE 

PISOS E PAREDES 
    

6.3.1 
PORCELANATO ELIANE 60X60CM 
MUNARI DUAL CONCRETO - PISO 

128,48 M2 56,70 7.284,82 

6.3.2 

PORCELANATO ELIANE 33,50X60CM 

FORMA SLIM BRANCO BR BOLD - 
PAREDE 

360,36 M2 40,50 14.594,58 

6.3.3 
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII 

20KG 
3.177,46 KG 1,30 4.117,99 
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GRUPO DESCRIÇÃO QUANT. UN. UNITÁRIO TOTAL (R$) 

6.3.4 
ESPAÇADOR PLASTICO DE 

NIVELAMENTO 
5.434,00 UNI 0,63 3.416,30 

6.3.5 CUNHAS PLASTICAS NIVELADORAS 2.717,00 UNI 0,90 2.456,06 

6.3.6 
REJUNTE FLEXIVEL P/ ÁREAS 

INTERNAS 
246,86 KG 4,86 1.199,76 

6.3.7 
MO - ASSENTAMENTO DE AZULEJO 

EM PORCELANATO 
327,60 M2 64,80 21.228,48 

6.3.8 
MO - ASSENTAMENTO DE PISO EM 
PORCELANTO 

116,80 M2 64,80 7.568,64 

       

6.4 
MÁRMORES E GRANITOS 
(MAT+MO) 

    

6.4.1 
BANCADA EM GRANITO CINZA 
CORUMBÁ 

18,00 M2 1.284,66 23.123,88 

6.4.2 
SOLEIRA EM GRANITO CINZA 

CORUMBÁ 
1,50 M2 1.284,66 1.926,99 

6.4.3 
DIVISÓRIAS DAS CABINES EM 
GRANITO CINZA CORUMBÁ 

52,44 M2 1.284,66 67.367,57 

       

6.5 ESQUADRIAS (MAT+MO)     

6.5.1 
PORTA EM ALUMINIO NATURAL 
FOSCO P/ CABINES COMPLETA C/ 

TRINCO 60CM 

19,00 UNI 1.134,00 21.546,00 

6.5.2 
PORTA EM ALUMINIO NATURAL 
FOSCO P/ ENTRADA COMPLETA C/ 

TRINCO 90CM 

1,00 UNI 1.215,00 1.215,00 

       

6.6 LOUÇAS E METAIS     

6.6.1 
BACIA C/ CAIXA ACOPLADA DE  

LOUÇA COMPLETA ECO PLUS CELITE 
18,00 UNI 247,54 4.455,65 

6.6.2 
BACIA C/ CAIXA ACOPLADA 
COMPLETA - PNE 

1,00 UNI 608,96 608,96 

6.6.3 
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 

COMUM  
20,00 UNI 108,38 2.167,56 

6.6.4 
LAVATÓRIO SUSPENSO COM 1/2 

COLUNA - PNE 
1,00 UNI 405,00 405,00 

6.6.5 
ASSENTO SANITÁRIO P BACIA 
COMUM 

18,00 UNI 40,50 729,00 

6.6.6 ASSENTO SANITÁRIO P BACIA - PNE 1,00 UNI 202,50 202,50 

6.6.7 
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 

90CM - PNE 
3,00 UNI 178,20 534,60 

6.6.8 
TORNEIRA AUTOMÁTICA 
ANTIVANDALISMO - PRESSMATIC 

20,00 UNI 526,50 10.530,00 

6.6.9 
TORNEIRA DE MESA P/ DEFICIENTE - 

PNE 
1,00 UNI 405,00 405,00 

6.6.10 
SIFÃO SANFONADO PLASTICO 
CROMADO DE 1 1/2'' X 2'' 

20,00 UNI 16,20 324,00 

6.6.11 
ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO 
60CM 

40,00 UNI 48,60 1.944,00 
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6.6.12 BOLSA DE SAIDA / BACIA PRETA 19,00 UNI 4,86 92,34 

6.6.13 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA 19,00 UNI 9,72 184,68 

6.6.14 
PARAFUSO CAPELA REFORÇADO 

BUCHA 10MM 
38,00 UNI 9,72 369,36 

6.6.15 
VALVULA DE SAÍDA DE METAL DECA 
40MM 

21,00 UNI 56,70 1.190,70 

6.6.16 
PARAFUSO CAPELA REFORÇADO 
BUCHA 8MM 

2,00 UNI 9,72 19,44 

6.6.12 
MO - INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, 

METAIS E ACESSÓRIOS 
1,00 VB 8.100,00 8.100,00 

       

6.7 EXAUSTÃO     

6.7.1 EXAUSTOR EÓLICO  2,00 VB 1.134,00 2.268,00 

6.7.2 MO - INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO  1,00 VB 486,00 486,00 

       

6.8 ACESSÓRIOS     

6.8.1 
ESPELHO 4MM RETANGULAR 

3,00X1,50M ACIMA DAS BANCADAS 
9,00 M2 567,00 5.103,00 

6.8.2 
PORTA GELHA E GRELHA P RALO 

SIFONADO 
12,00 UNI 34,02 408,24 

6.8.3 
SABONETEIRA TIPO DISPENSER P/ 
REFIL DE 800ML 

10,00 UNI 35,64 356,40 

6.8.4 DISPENSER TOALHEIRO PLASTICO 8,00 UNI 103,21 825,68 

6.8.5 
DISPENSER DE PAPEL HIGI PLASTICO 

ROLÃO 300/600M C/ VISOR 
19,00 UNI 48,60 923,40 

6.8.6 LIXEIRA PLASTICA 5L 19,00 UNI 48,60 923,40 

6.8.7 LIXEIRA PLASTICA 23L 10,00 UNI 81,00 810,00 

       

6.9 PINTURA     

6.9.1 
TINTA LÁTEX PVA BRANCA 100% 

ACRILICA 18L 
1,00 UNI 453,60 453,60 

6.9.2 MASSA CORRIDA COMUM 18L 1,00 UNI 97,20 97,20 

6.9.3 LIXA P/ MASSA  5,00 UNI 3,24 16,20 

6.9.4 ROLO E LÂ/ESPUMA P/ PINTURA 1,00 UNI 24,30 24,30 

6.9.5 BROCHA P/ PINTURA 1,00 UNI 6,48 6,48 

6.9.6 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 

EM TETOS 

116,80 M2 24,30 2.838,24 

6.9.7 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 

EM PAREDES EXTERNAS 

130,18 M2 24,30 3.163,28 

       

6.10 FORRO DE GESSO ACARTONADO     
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(MAT+MO) 

6.10.1 
FORN E INST DE FORRO DE GESSO 
ACARTONADO C/TABICA METÁLICA 

116,80 M2 194,40 22.705,92 

       

6.11 ILUMINAÇÃO     

6.11.1 PAINEL DE LED 40X40 30,00 UNI 243,00 7.290,00 

6.11.2 SPOT LED DIRECIONAL 20,00 UNI 24,30 486,00 

6.11.3 MO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 50,00 VB 48,60 2.430,00 

       

GRUPO: 6 - SANITÁRIO 1 - FEM/MASC    332.198,83 

       

GRUPO: 7 - SANITÁRIO 2 - FEM/MASC     

       

7.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     

7.1.1 
MO - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS E 
BANCADAS DE GRANITO 

1,00 VB 810,00 810,00 

7.1.2 
MO - REMOÇÃO DE LOUÇAS, METAIS 

E ACESSÓRIOS PARA BATA FORA 
1,00 VB 24,30 24,30 

7.1.3 

MO - 'REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, 

QUADROS E INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS ANTIGAS 

1,00 VB 486,00 486,00 

7.1.4 

MO - 'EXECUÇÃO DE RASGOS NA 

ALVENARIA PARA NOVA INFRA 
ESTRTUURA HID/ELE 

1,00 VB 810,00 810,00 

7.1.5 

MO - EXECUÇÃO DE RASGOS NO 

PISO PARA NOVA INFRA ESTRTUURA 
HID/ELE 

1,00 VB 1.134,00 1.134,00 

       

7.2 SERVIÇOS GERAIS     

7.2.1 ARGAMASSA COLANTE 20KG 2.840,71 KG 0,49 1.380,59 

7.2.2 AREIA MÉDIA LAVADA 1.528,00 SC 4,86 7.426,08 

7.2.3 CIMENTO CPII F-32 50KG 96,00 SC 35,64 3.421,44 

7.2.4 CALL HIDRATADA 20KG 71,00 SC   

7.2.5 
COLA P/CONSTR CIVIL BR C/50 KGS 
RAMALHO 

4,00 BARRICA 680,40 2.721,60 

7.2.6 TIJOLINHO DE BARRO COMUM 227,76 UNI 0,66 151,28 

7.2.7 BLOCO DE CONCRETO 14X19X29 157,25 UNI 3,24 509,48 

7.2.8 
MO - ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DOS 
SANITÁRIOS CONF. LAYOUT 

20,80 M2 972,00 20.217,60 

7.2.9 

MO - REGULARIZAÇÃO DE PISO P/ 

CORREÇÃO DE CAIMENTOS 
(CONTRAPISO)  

116,80 M2 64,80 7.568,64 
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7.2.10 
MO - REGULARIZAÇÃO DE PAREDE P/ 

ASSENTAMENTO DE AZULEJO 
327,60 M2 64,80 21.228,48 

7.2.11 
MO - CHUMBAMENTO DE RASGOS EM 
PAREDES (INFRA) 

1,00 VB 486,00 486,00 

7.2.12 
MO - FECHAMENTO DE ELEMENTO 

VAZADO 
17,52 M2 48,60 851,47 

       

7.3 
REVESTIMENTOS INTERNOS DE 
PISOS E PAREDES 

    

7.3.1 
PORCELANATO ELIANE 60X60CM 

MUNARI DUAL CONCRETO - PISO 
128,48 M2 56,70 7.284,82 

7.3.2 

PORCELANATO ELIANE 33,50X60CM 

FORMA SLIM BRANCO BR BOLD - 

PAREDE 

360,36 M2 40,50 14.594,58 

7.3.3 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII 3.177,46 KG 1,30 4.117,99 

7.3.4 
ESPAÇADOR PLASTICAS 
NIVELADORAS 

5.434,00 UNI 0,63 3.416,30 

7.3.5 CUNHAS PLASTICAS NIVELADORAS 2.717,00 UNI 0,90 2.456,06 

7.3.6 
REJUNTE FLEXIVEL P/ ÁREAS 
INTERNAS 

246,86 KG 4,86 1.199,76 

7.3.7 
MO - ASSENTAMENTO DE AZULEJO 
EM PORCELANATO 

327,60 M2 64,80 21.228,48 

7.3.8 
MO - ASSENTAMENTO DE PISO EM 

PORCELANTO 
116,80 M2 64,80 7.568,64 

       

7.4 
MÁRMORES E GRANITOS 

(MAT+MO) 
    

7.4.1 
BANCADA EM GRANITO CINZA 

CORUMBÁ 
18,00 M2 1.284,66 23.123,88 

7.4.2 
SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
CORUMBÁ 

1,50 M2 1.284,66 1.926,99 

7.4.3 
DIVISÓRIAS DAS CABINES EM 

GRANITO CINZA CORUMBÁ 
52,44 M2 1.284,66 67.367,57 

       

7.5 ESQUADRIAS      

7.5.1 

PORTA EM ALUMINIO NATURAL 

FOSCO P/ CABINES COMPLETA C/ 
TRINCO 

19,00 UNI 1.134,00 21.546,00 

7.5.2 

PORTA EM ALUMINIO NATURAL 

FOSCO P/ ENTRADA COMPLETA C/ 
TRINCO 

1,00 UNI 1.215,00 1.215,00 

       

7.6 LOUÇAS E METAIS     

7.6.1 
BACIA C/ CAIXA ACOPLADA DE  
LOUÇA COMPLETA  

15,00 UNI 247,54 3.713,04 

7.6.2 
BACIA C/ CAIXA ACOPLADA 

COMPLETA - PNE 
1,00 UNI 608,96 608,96 

7.6.3 MICTÓRIO DECA M713-BRANCO 4,00 UNI 972,00 3.888,00 



Prefeitura Municipal de Taubaté 
Estado de São Paulo 

 

GRUPO DESCRIÇÃO QUANT. UN. UNITÁRIO TOTAL (R$) 

7.6.4 
KIT DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO 

MICTÓRIO DECA 
4,00 UNI 194,40 777,60 

7.6.5 
VALVULA AUTOMÁTICA DECA 
VERTICAL P/ MICTORIO 

4,00 UNI 486,00 1.944,00 

7.6.6 
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 

COMUM  
20,00 UNI 108,38 2.167,56 

7.6.7 
LAVATÓRIO SUSPENSO COM 1/2 

COLUNA - PNE 
1,00 UNI 405,00 405,00 

7.6.8 
ASSENTO SANITÁRIO P BACIA 
COMUM 

15,00 UNI 40,50 607,50 

7.6.9 ASSENTO SANITÁRIO P BACIA - PNE 1,00 UNI 202,50 202,50 

7.6.10 
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 

90CM - PNE 
3,00 UNI 178,20 534,60 

7.6.11 
TORNEIRA AUTOMÁTICA 
ANTIVANDALISMO - PRESSMATIC 

20,00 UNI 526,50 10.530,00 

7.6.12 
TORNEIRA DE MESA P/ DEFICIENTE - 

PNE 
1,00 UNI 405,00 405,00 

7.6.13 
SIFÃO SANFONADO PLASTICO 

CROMADO DE 1 1/2'' X 2'' 
20,00 UNI 16,20 324,00 

7.6.14 
ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO 
60CM 

37,00 UNI 48,60 1.798,20 

7.6.15 BOLSA DE SAIDA / BACIA PRETA 16,00 UNI 4,86 77,76 

7.6.16 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA 16,00 UNI 9,72 155,52 

7.6.17 
PARAFUSO CAPELA REFORÇADO 

BUCHA 10MM 
32,00 UNI 9,72 311,04 

7.6.18 
VALVULA DE SAÍDA DE METAL DECA 

40MM 
21,00 UNI 56,70 1.190,70 

7.6.19 
PARAFUSO CAPELA REFORÇADO 
BUCHA 8MM 

1,00 UNI 9,72 9,72 

7.6.20 
MO - INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, 

METAIS E ACESSÓRIOS 
1,00 VB 8.100,00 8.100,00 

       

7.7 EXAUSTÃO     

7.7.1 EXAUSTOR EÓLICO  2,00 VB 1.134,00 2.268,00 

7.7.2 MO - INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO  1,00 VB 486,00 486,00 

       

7.8 ACESSÓRIOS     

7.8.1 
ESPELHO RETANGULAR 3,00X1,50M 
ACIMA DAS BANCADAS 

9,00 M2 567,00 5.103,00 

7.8.2 
PORTA GELHA E GRELHA P RALO 

SIFONADO 
12,00 UNI 34,02 408,24 

7.8.3 
SABONETEIRA TIPO DISPENSER P/ 

REFIL DE 800ML 
10,00 UNI 35,64 356,40 

7.8.4 DISPENSER TOALHEIRO PLASTICO 8,00 UNI 103,21 825,68 

7.8.5 
DISPENSER DE PAPEL HIGI PLASTICO 

ROLÃO 300/600M C/ VISOR 
19,00 UNI 48,60 923,40 

7.8.6 LIXEIRA PLASTICA 5L 19,00 UNI 48,60 923,40 
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7.8.7 LIXEIRA PLASTICA 23L 10,00 UNI 81,00 810,00 

       

7.9 PINTURA     

7.9.1 
TINTA LÁTEX PVA BRANCA 100% 
ACRILICA 18L 

1,00 UNI 453,60 453,60 

7.9.2 MASSA CORRIDA COMUM 18L 1,00 UNI 97,20 97,20 

7.9.3 LIXA P/ MASSA  5,00 UNI 3,24 16,20 

7.9.4 ROLO E LÂ/ESPUMA P/ PINTURA 1,00 UNI 24,30 24,30 

7.9.5 BROCHA P/ PINTURA 1,00 UNI 6,48 6,48 

7.9.6 
MO - EMASSA, LIXAMENTO E 
PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 

EM TETOS 

116,80 M2 24,30 2.838,24 

7.9.7 
MO - EMASSA, LIXAMENTO E 
PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 

EM PAREDES EXTERNAS 

130,18 M2 24,30 3.163,28 

       

7.10 
FORRO DE GESSO ACARTONADO 
(MAT+MO) 

    

7.10.1 
FORN E INST DE FORRO DE GESSO 

ACARTONADO C/TABICA METÁLICA 
116,80 M2 194,40 22.705,92 

       

7.11 ILUMINAÇÃO     

7.11.1 PAINEL DE LED 40X40 30,00 UNI 243,00 7.290,00 

7.11.2 SPOT LED DIRECIONAL 20,00 UNI 24,30 486,00 

7.11.3 MO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 50,00 VB 48,60 2.430,00 

       

GRUPO: 7 - SANITÁRIO 2 - FEM/MASC    335.639,06 

       

GRUPO: 8 - DEPÓSITO MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

    

       

8.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     

8.1.1 
MO - DESMOBILIZAÇÃO DE ENTULHO 

P/ BOTA FORA 
1,00 VB 3.240,00 3.240,00 

8.1.2 

MO - RASPAGEM E LIMPEZA COM 

HIDROJATEAMENTO 

PAREDES/TETO/PISO 

1,00 VB 648,00 648,00 

8.1.3 
MO - REMOÇÃO DE LOUÇAS, METAIS 

E ACESSÓRIOS PARA BATA FORA 
1,00 VB 162,00 162,00 

8.1.4 
MO - DEMOLIÇÃO DE BANCADAS EM 
GRANITO 

1,00 VB 162,00 162,00 
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8.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES 

COBERTURA 
    

8.2.1 
MANTA ASFALTICA 4MM C/ 
ALUMINIO 

4,00 ROLO 486,00 1.944,00 

8.2.2 AREIA MÉDIA LAVADA 20KG 55,00 SC 4,86 267,30 

8.2.3 CIMENTO CPII F-32 50KG 5,00 SC 35,64 178,20 

8.2.4 SELANYTE FLEXIVEL PU 3,00 UNI 40,50 121,50 

8.2.5 
MO - LIMPEZA E REMOÇÃO DE 

VEGETAÇÃO EXISTENTE 
23,40 M2 16,20 379,08 

8.2.6 
MO - REGULARIZAÇÃO PARA 
CORREÇÃO DOS CAIMENTOS 

23,40 M2 64,80 1.516,32 

8.2.7 
MO - IMPERM. COM MANTA 

ASFALTICA  
31,48 M2 810,00 25.498,80 

8.2.8 
MO - TRATAMENTO DE FISSURAS E 

TRINCAS NA LAJE 
1,00 VB 113,40 113,40 

       

8.3 
MÁRMORES E GRANITOS 

(MAT+MO) 
    

8.3.1 
BANCADA EM GRANITO CINZA 

CORUMBÁ 
2,00 M2 1.284,66 2.569,32 

       

8.4 LOUÇAS E METAIS     

8.4.1 
BACIA C/ CAIXA ACOPLADA DE  
LOUÇA COMPLETA  

1,00 UNI 247,54 247,54 

8.4.2 
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 
COMUM  

1,00 UNI 108,38 108,38 

8.4.3 
ASSENTO SANITÁRIO P BACIA 

COMUM 
1,00 UNI 40,50 40,50 

8.4.4 
TORNEIRA AUTOMÁTICA 
ANTIVANDALISMO - PRESSMATIC 

1,00 UNI 526,50 526,50 

8.4.5 
SIFÃO SANFONADO PLASTICO 
CROMADO DE 1 1/2'' X 2'' 

1,00 UNI 48,60 48,60 

8.4.6 
ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO 

60CM 
2,00 UNI 48,60 97,20 

8.4.7 
MO - INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, 
METAIS E ACESSÓRIOS 

1,00 VB 810,00 810,00 

       

8.5 ACESSÓRIOS     

8.5.1 
PORTA GELHA E GRELHA P RALO 
SIFONADO 

1,00 UNI 34,02 34,02 

8.5.2 
SABONETEIRA TIPO DISPENSER P/ 

REFIL DE 800ML 
1,00 UNI 35,64 35,64 

8.5.3 DISPENSER TOALHEIRO PLASTICO 1,00 UNI 103,21 103,21 

8.5.4 
DISPENSER DE PAPEL HIGI PLASTICO 
ROLÃO 300/600M C/ VISOR 

1,00 UNI 48,60 48,60 

8.5.5 LIXEIRA PLASTICA 5L 1,00 UNI 48,60 48,60 
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8.6 PINTURA     

8.6.1 
TINTA LÁTEX PVA BRANCA 100% 
ACRILICA 18L 

2,00 UNI 453,60 907,20 

8.6.2 TINTAS ESLMATE SINTÉTICO 3,6L 1,00 UNI 162,00 162,00 

8.6.3 MASSA CORRIDA COMUM 18L 1,00 UNI 97,20 97,20 

8.6.4 LIXA P/ MASSA  5,00 UNI 3,24 16,20 

8.6.5 ROLO E LÂ/ESPUMA P/ PINTURA 1,00 UNI 24,30 24,30 

8.6.6 BROCHA P/ PINTURA 1,00 UNI 6,48 6,48 

8.6.7 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 
EM TETOS 

23,40 M2 24,30 568,62 

8.6.8 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 
EM PAREDES INTERNAS 

87,26 M2 24,30 2.120,52 

8.6.9 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 
EM PAREDES EXTERNAS 

60,60 M2 24,30 1.472,58 

8.6.10 
MO - PINTURA TINTA ESMALTE EM 

ESQUADRIAS E PORTAS DE FERRO 
1,00 UNI 324,00 324,00 

       

8.7 ILUMINAÇÃO     

8.7.1 
LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 

LAMPADA LED TUBULAR 
5,00 UNI 121,50 607,50 

8.7.2 MO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 1,00 VB 48,60 48,60 

       

8.8 ESQUADRIAS      

8.8.1 
PORTA EM ALUMINIO NATURAL 
FOSCO P/ WC 

1,00 UNI 1.134,00 1.134,00 

       

GRUPO: 8 - DEPÓSITO MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 
   46.437,90 

       

GRUPO: 9 - GERADOR 

 
    

       

9.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     

9.1.1 
MO - DESMOBILIZAÇÃO DE GERADOR 

ANTIGO  
1,00 VB 8.100,00 8.100,00 

9.1.2 
MO - RASPAGEM E LIMPEZA COM 
HIDROJATEAMENTO 

PAREDES/TETO/PISO 

1,00 VB 648,00 648,00 

       

9.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES 

COBERTURA 
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9.2.1 
MANTA ASFALTICA 4MM C/ 

ALUMINIO 
3,00 ROLO 486,00 1.458,00 

9.2.2 AREIA MÉDIA LAVADA 42,00 SC 567,00 23.814,00 

9.2.3 CIMENTO CPII F-32 50KG 4,00 SC 34,02 136,08 

9.2.4 SELANTE FLEXIVEL PU  2,00 UNI 40,50 81,00 

9.2.5 
MO - LIMPEZA E REMOÇÃO DE 

VEGETAÇÃO EXISTENTE 
17,78 M2 16,20 288,10 

9.2.6 
MO - REGULARIZAÇÃO PARA 

CORREÇÃO DOS CAIMENTOS 
17,78 M2 64,80 1.152,40 

9.2.7 
MO - TRATAMENTO DE FISSURAS E 
TRINCAS NA LAJE 

1,00 M2 810,00 810,00 

9.2.8 
MO - IMPERM. COM MANTA 

ASFALTICA  
24,68 VB 113,40 2.798,71 

       

9.3 
GRUPO MOTOGERADOR 
(MAT+MO) 

    

9.3.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

SISTEMA GRUPO MOTO GERADOR 
COMPLETO 

1,00 VB 190.020,85 190.020,85 

       

9.4 PINTURA     

9.4.1 
TINTA LÁTEX PVA BRANCA 100% 
ACRILICA 18L 

2,00 UNI 453,60 907,20 

9.4.2 TINTAS ESLMATE SINTÉTICO 3,6L 1,00 UNI 162,00 162,00 

9.4.2 MASSA CORRIDA COMUM 18L 1,00 UNI 97,20 97,20 

9.4.3 LIXA P/ MASSA  5,00 UNI 3,24 16,20 

9.4.4 ROLO E LÂ/ESPUMA P/ PINTURA 1,00 UNI 24,30 24,30 

9.4.5 BROCHA P/ PINTURA 1,00 UNI 6,48 6,48 

9.4.6 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 
EM TETOS 

17,78 M2 24,30 432,15 

9.4.7 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 
EM PAREDES INTERNAS 

51,72 M2 24,30 1.256,80 

9.4.8 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 
EM PAREDES EXTERNAS 

51,72 M2 24,30 1.256,80 

9.4.9 
MO - PINTURA TINTA ESMALTE EM 

ESQUADRIAS E PORTAS DE FERRO 
1,00 UNI 324,00 324,00 

       

9.5 ILUMINAÇÃO     

9.5.1 

LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 

LAMPADA LED TUBULAR C/ 
PROTEÇÃO  

3,00 UNI 121,50 364,50 

9.5.2 MO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 1,00 VB 48,60 48,60 
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9.6 SERRALHERIA     

9.6.1 

MO - REVISÃO DE PORTA DE FERRO / 

TROCA DE FECHADURAS E 
DOBRADIÇAS 

1,00 VB 243,00 243,00 

       

GRUPO: 9 - GERADOR    234.446,37 

       

GRUPO: 10 - CENTRO DE MEDIÇÃO     

       

10.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     

10.1.1 
MO - REMOÇÃO DE TODOS OS 
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

1,00 VB 3.240,00 3.240,00 

10.1.2 

MO - RASPAGEM E LIMPEZA COM 

HIDROJATEAMENTO 
PAREDES/TETO/PISO 

1,00 VB 324,00 324,00 

       

10.2 PINTURA     

10.2.1 
TINTA LÁTEX PVA BRANCA 100% 
ACRILICA 3,6L 

1,00 UNI 113,40 113,40 

10.2.2 TINTAS ESLMATE SINTÉTICO 3,6L 1,00 UNI 162,00 162,00 

10.2.3 MASSA CORRIDA COMUM 18L 1,00 UNI 97,20 97,20 

10.2.4 LIXA P/ MASSA  5,00 UNI 3,24 16,20 

10.2.5 ROLO E LÂ/ESPUMA P/ PINTURA 1,00 UNI 24,30 24,30 

10.2.6 BROCHA P/ PINTURA 1,00 UNI 6,48 6,48 

10.2.7 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 
EM TETOS 

6,00 M2 24,30 145,80 

10.2.8 

MO - EMASSA, LIXAMENTO E 

PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 
EM PAREDES INTERNAS 

28,80 M2 24,30 699,84 

10.2.9 
MO - PINTURA TINTA ESMALTE EM 

ESQUADRIAS E PORTAS DE FERRO 
1,00 UNI 324,00 324,00 

       

10.3 ILUMINAÇÃO     

10.3.1 

LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 

LAMPADA LED TUBULAR C/ 
PROTEÇÃO  

2,00 UNI 121,50 243,00 

10.3.2 MO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 1,00 VB 48,60 48,60 

       

GRUPO: 10 - CENTRO DE MEDIÇÃO    5.444,82 
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GRUPO: 11 - CABINE PRIMÁRIA     

       

11.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     

11.1.1 
MO - REMOÇÃO DE TODOS OS 
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

1,00 VB 12.960,00 12.960,00 

11.1.2 

MO - RASPAGEM E LIMPEZA COM 

HIDROJATEAMENTO 
PAREDES/TETO/PISO 

1,00 VB 648,00 648,00 

       

11.2 PINTURA     

11.2.1 
TINTA LÁTEX PVA BRANCA 100% 
ACRILICA 18L 

2,00 UNI 453,60 907,20 

11.2.2 MASSA CORRIDA COMUM 18L 1,00 UNI 162,00 162,00 

11.2.3 LIXA P/ MASSA  5,00 UNI 3,24 16,20 

11.2.4 ROLO E LÂ/ESPUMA P/ PINTURA 1,00 UNI 24,30 24,30 

11.2.5 BROCHA P/ PINTURA 1,00 UNI 6,48 6,48 

11.2.6 
MO - EMASSA, LIXAMENTO E 
PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 

EM TETOS 

38,62 M2 24,30 938,54 

 
MO - EMASSA, LIXAMENTO E 
PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 

EM PAREDES INTERNAS 

75,48 M2 24,30 1.834,16 

11.2.7 
MO - EMASSA, LIXAMENTO E 
PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA 

EM PAREDES EXTERNAS 

75,48 M2 24,30 1.834,16 

 MO - PINTURA TINTA ESMALTE EM 

ESQUADRIAS E PORTAS DE FERRO 
1,00 UNI 324,00 324,00 

       

11.3 ILUMINAÇÃO     

11.3.1 
LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 
LAMPADA LED TUBULAR C/ 

PROTEÇÃO  

3,00 UNI 121,50 364,50 

11.3.2 MO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 1,00 VB 48,60 48,60 

       

GRUPO: 11 - CABINE PRIMÁRIA    20.068,15 

       

GRUPO: 12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

(MAT+MO) 
    

       

12.1 
CABINE PRIMÁRIA - ENTRADA 

DE ENERGIA 
    

12.1.1 

ADEQUAÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA 

PARA ENQUADRAMENTO AS NORMAS 
VIGENTES 

1,00 VB 56.700,00 56.700,00 
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12.1.2 MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR 1,00 VB 9.720,00 9.720,00 

12.1.3 
EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS C/ TUBULAÇÃO  

APARENTE COMPLETA 

1,00 VB 6.480,00 6.480,00 

       

12.2 GERADOR     

12.2.1 
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE NOVO 
QUADRO DE ENERGIA 

1,00 VB 12.960,00 12.960,00 

12.2.3 
EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS C/ TUBULAÇÃO  

APARENTE COMPLETA 

1,00 VB 6.480,00 6.480,00 

       

12.3 
CENTRO DE MEDIÇÃO - 

DISTRIBUIÇÃO 
    

12.3.1 
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 
NOVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

1,00 VB 56.700,00 56.700,00 

12.3.2 
EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS C/ TUBULAÇÃO  

APARENTE COMPLETA 

1,00 VB 6.480,00 6.480,00 

       

12.4 DEPÓSITO DE MATERIAIS     

12.4.1 
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 
QUADRO DE ENERGIA 

1,00 VB 2.430,00 2.430,00 

12.4.2 

EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS C/ TUBULAÇÃO  
APARENTE COMPLETA 

1,00 VB 2.430,00 2.430,00 

       

12.5 SANITÁRIOS MASC/FEM     

12.5.1 
EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS C/ TUBULAÇÃO 

EMBUITDA  

1,00 VB 6.480,00 6.480,00 

       

12.6 RESERVATÓRIO DE ÁGUA     

12.6.1 

EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS C/ TUBULAÇÃO 

APARENTE P/ ALIMENTAÇÃO DA 
BOMBA DO RESEVATÓRIO ELEVADO 

1,00 VB 5.670,00 5.670,00 

       

12.7 TERMINAL GERAL     

12.7.1 

REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS DOS CIRCUITOS DE 

ALIMENTAÇÃO DO TERMINAL, LOJAS, 

SANITÁRIOS, ETC. CONSIDERANDO 
SUBSTITUIÇÃO DE FIOS E CABOS 

EXISTENTES ATÉ O QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE CADA LOCAL. NÃO 

CONSIDERADO A DISTRIBUIÇÃO 

1,00 VB 486.000,00 486.000,00 
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INTERNA DOS HAMBIENTES, EXCETO 

SANITÁRIOS. 

       

12.8 

SPDA - SISTEMA DE PROTAÇÃO 

ONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

    

12.8.1 

EXECUÇÃO DE SISTEMA SPDA DE 

TODO O TERMINAL, CABINE, 
DEPÓSITO, GERADOR, 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA CONFORME 
EXIGIDO EM NORMA 

1,00 VB 89.100,00 89.100,00 

       

12.9 ILUMINAÇÃO TERMINAL     

12.9.1 

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO 
(BALISADOR) NAS RAMPAS DE 

ACESSO ÀS PLATAFORMA 

1,00 VB 8.100,00 8.100,00 

12.9.2 
FORNEC E INSTALAÇÃO DE BLOCO 
AUTONOMO COMUM 

1,00 VB 24.300,00 24.300,00 

       

12.10 
TELEFONIA / LÓGICA / DADOS / 

CATRACA / CFTVA 
    

12.1.1 

REVISÃO GERAL DOS CIRCUITOS DE 
LÓGICA, DADOS, TELEFONIA, 

CATRACA E CFTVA DO TERMINAL, 
LOJAS, SANITÁRIOS, ETC. 

CONSIDERANDO SUBSTITUIÇÃO DE 

FIOS E CABOS EXISTENTES. NÃO 
CONSIDERADO A DISTRIBUIÇÃO 

INTERNA DOS HAMBIENTES. 

1,00 VB 121.500,00 121.500,00 

       

GRUPO: 12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(MAT+MO) 

   901.530,00 

       

GRUPO: 13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS     

       

13.1 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

(MAT+MO) 
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13.1.1 

REVISÃO DAS INSTALAÇÕES 

HIDRAULICAS DE ALIMENTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO  DE ÁGUA PARA O 
TERMINAL CONSIDERANDO REPAROS 

E EXECUÇÃO DE NOVAS LINHAS 
CASO NECESSÁRIO. NÃO INCLUSO A 

DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS 
LOJAS/RESTAURANTES/ETC 

1,00 VB 25.920,00 25.920,00 

13.1.2 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INTERNA 
PARA ATENDIMENTO OS SANITÁRIOS 

FEM/MASC. 

1,00 VB 48.600,00 48.600,00 

       

13.2 REDE DE ESGOTO (MAT+MO)     

13.2.1 

EXECUÇÃO DE NOVA REDE DE 
ESGOTO PARA ATENDIMNTO AO 

TERMINAL, CONSIDERANDO 
TUBULAÇÕES, CAIXAS DE PASSAGEM, 

GORDURA, CONEXÕES, ETC. 

1,00 VB 72.900,00 72.900,00 

13.2.2 

EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO 

INTERNA PARA ATENDIMENTO AOS 
SANITÁRIOS 

1,00 VB 32.400,00 32.400,00 

       

13.3 
REDE DE ESCOAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS (MAT+MO) 

    

13.3.1 

EXECUÇÃO DE NOVA REDE PARA 

ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
DO TELHADO EM UMA DAS 

LATERIAIS DO TERMINAL 

1,00 VB 32.400,00 32.400,00 

       

13.4 RESERVATÓRIO DE ÁGUA     

13.4.1 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

CENTRÍFUGA 15CV MONOESTÁGIO. 
Hmam=30 A 60Mca, Q=82 A 20m3/h 

1,00 UNI 8.572,63 8.572,63 

13.4.2 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

CENTRÍFUGA 1/2CV MONOESTÁGIO. 
Hmam=12 A 20Mca, Q=8,3 a 

5,2m3/h 

1,00 UNI 8.572,63 8.572,63 

13.4.3 
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL EM 
BRONZE DN=2 1/2'' 

1,00 UNI 342,85 342,85 

13.4.4 TORNEIRA DE BOIA DN=3/4'' 4,00 UNI 342,85 1.371,39 

13.4.5 

MO - INSTALAÇÕES PARA 

FUNCIONAMENTO DO 

RESERVATÓRIO 

1,00 VB 12.960,00 12.960,00 

       

13.4 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO E 

EMERGÊNCIA (MAT+MO) 

    

13.4.1 
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 

1,00 VB 158.760,00 158.760,00 
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GRUPO: 13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS    402.799,50 

       

GRUPO: 14 - OUTRAS INSTALAÇÕES - 

TERMINAL 
    

       

14.1 
PAREDE DE ELEMENTO VAZADO 
(MAT+MO) 

    

14.1.1 
RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS 

DANIFICADAS 
266,55 M2 32,40 8.636,22 

14.1.2 LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO 266,55 M2 16,20 4.318,11 

       

14.2 

MELHORIAS LAY OUT 

(MOBILIÁRIOS, FECHAMENTOS, 
DECORAÇÃO, ILUM) 

    

14.2.1 
FECHAMENTO DOS ACESSOS EM 

VIDRO 3M DE ALTURA 
85,30 M2 729,00 62.183,70 

14.2.2 
MELHORIA LAY OUT ÁREAS DE 
ESPERA 

235,00 M2 648,00 152.280,00 

14.2.3 
CONSTRUÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE 
VENDAS 

350,00 M2 972,00 340.200,00 

       

14.3 
RAMPAS DE ACESSO 
PLATAFORMA (MAT+MO) 

    

14.3.1 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA 7,11 M3 486,00 3.456,43 

14.3.2 
TINTA LÁTEX PVA BRANCA 100% 

ACRILICA 18L 
1,00 UNI 453,60 453,60 

14.3.3 ROLO E LÂ/ESPUMA P/ PINTURA 1,00 UNI 6,48 6,48 

14.3.4 
MO - REPAROS NO PISO EXISTENTE - 

BAMBOLE 
71,12 M2 48,60 3.456,43 

14.3.5 
MO - PINTURA  DAS MURETAS COM 

TINTA LÁTEX PVA 100% ACRILICA 
110,85 M2 24,30 2.693,61 

       

14.4 SISTEMA DE EXTINTORES     

14.4.1 
EXTINTOR MANUAL DE GÁS 
CARBONICO - 6KG 

5,00 UNI 1.097,30 5.486,48 

14.4.2 
EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO 

SECO ABC - 6KG 
10,00 UNI 334,33 3.343,33 

14.4.3 
EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA 

PRESSURIZADA - 10 LITROS 
10,00 UNI 222,89 2.228,88 

14.4.4 MO - INSTALAÇÃO DE EXTINTORES 25,00 VB 48,60 1.215,00 

       

14.5 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

(MAT+MO) 
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14.5.1 

SINALIZAÇÃO DE INCENDIO 

CONFORME PROJETO E NORMAS DO 

BOMBEIRO 

9.524,33 M2 1,38 13.115,00 

14.5.2 
IMPLANTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

VISUAL GERAL DO TERMINAL 
9.524,33 M2 4,86 46.288,24 

       

14.6 ESQUADRIAS DE FERRO     

14.6.1 

IMPLANTAÇÃO DE GUARDA-CORPO E 

CORRIMÃOS CONF. PROJETO 

BOMBEIRO 

211,64 VB 280,00 59.259,20 

14.6.2 
PORTÕES PARA FECHAMENTO 

ENTRADAS 
2,00 UNI 4.000,00 8.000,00 

       

14.7 CONTROLE DE ACESSOS     

14.7.1 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE DE ACESSO / CATRACAS - 

EMBRAQUE 

1,00 VB 56.700,00 56.700,00 

14.7.2 
CONSTRUÇÃO DE GUARITA P/ 

CONTROLE DE ACESSO - ONIBUS 
8,00 M2 1.296,00 10.368,00 

       

14.8 
REORGANIZAÇÃO DAS 

PLATAFORMAS DE ONIBUS 
    

14.8.1 
REMODELAÇÃO PARA NOVO LAY OUT 
DAS PLATAFORMAS 

2.694,21 M2 162,00 436.462,02 

       

GRUPO: 14 - OUTRAS INSTALAÇÕES - 

TERMINAL 
   1.220.150,74 

       

GRUPO: 15 - AREAS EXERNAS     

       

15.1 ESTACIONAMENTO     

15.1.1 PINTURA / SINALIZAÇÃO DE PISO 3.784,21 M2 16,73 63.327,24 

15.1.2 PICTOGRAMA DEFICIENTE 3,00 UNI 324,00 972,00 

       

GRUPO: 15 - AREAS EXERNAS    64.299,24 

         
 

 TOTAL GERAL       4.379.521,04 

  

 


