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• 	 MunicioAcará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DÓ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 10050212018 - CPL 
POCESSO N° 10050212018 

D kTA DA REALIZAÇÃO 05/0612018 
HORARIO DE INICIO DA SESSÃO as 0h00min (horário oficial de Brasília - DF) 

LOCAL Prefeitura do Município de Acara - Para 

O MUNICÍPIO DE ACARA - ESTADO DO PARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA, 
com sede a Trav. São Jose 90  120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, por interrn adio da 
Ilustríssima Sra Prefeita Municipal de Acara/PA, mediante Cpmissão Permanente de LÁcitação 
designado pela Portaria no 04112017-GAB, de 02 de janeiro ae 2017, publicada em 02 de janeiro 
de 2017, quadro de Avisos da Prefeitura Municipal do Arara - Para, torna publico para 
conuiecimento dos interessadc5 que fará realizar processo Licitatorio na modalidade TOMADA 

' 

	

	DE PREÇO,  tipo MENOR PREÇO, regime de execução ibdireta e empreitada por PREÇO 
GLOBAL, POR ITEM, nas condições estabelecidas neste Edial e seus Anexos 

A h°so de processamento ria TOMADA DE PREÇO Aerá realizada no horário e data 
supracitados no item 06 (seis) e seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Membros da 
Corrussão Permanente de Licitação, designados nos atitos do processo em epígrafe, 
acompanhada pela Assessori Técnica e Jurídica do Municwio e demais interessados que se 
hzeiem presentes Na ausência ou impedimento de qualquer um dos membros da Crmissão 
Permanente de Licitação indicadoneste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente 
capacitados e designados pela administração municipal 

O Edital completo e maiores niformações poderão ser obtidos na Sala do Departamento d 
Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acaa, Estado 'lo Para, sito a Trav. São Jose n 
120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, no hoiario das 09h00min as 13h00min, a partir de sua 
publicação nos orgãos oficiais de publicidade, ate a penult,na data anterior aquela estipulada 
pare- sua abertura, desde que ta empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garantia da 
pro.osta, local este disponível também a partir da publ ação do edital onde possa ser 
examinado e adquirido o projeto básico e demais elementos cc.nstantes de seus anexos 

1 DA LEGISLAÇÃO REGENT E DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O procedimento Iicitatorrè  obedecera, integralmente, a Lei Federal n° 8.666/93, a Lei  
Complementar rio 123106 e suas alterações e demais normas e exigênciaslegais e 
regulamentares pertinentes decde  Edital, inclusive no tocante a fiscalização e acompan'iamento 
pelei Prefeitura Municipal de Acara/PA 

IDOOBJETO 	•. 	 * 
2.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação co Empresa de engenharia para 
construção da escola 20 de março e ampliação das escolas Ronaldo Passarinho, Castelo 
Brs'nco, Geraldo Jose de Lima, Sitio Novo e Urucure neste Município de Acara - Para, 
conforme Projeto, Planilha O ramentaria, Especificações L Normas Técnicas, constante dos 
anexos desta TOMADA DE PREÇO, que são partes integrante e indivisível do riresente 
instrumento convocatorio 
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Municot Atará  
ESTADO DO PARA  

PREFEITURA MUNICIPAL DOACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

3 DO PRAZO 

3 1 A execução da obra devera ser realizada num prazo máximo 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, a contar da emissão da AES (autorização de execução de serviços) pela 
Prefeitura Municipal de Acara/PA 

4 DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

4.1. O valor global maximo esmao pela Prefeitura Municipal, de Acara para a realização da 
obra esta em conformidade com o disposto no inciso X do art 40 da Lei n 8.666193.  

y 	41 1 O valor estimado da preseite Licitação e de R$ 981 6'4 43 (novecentos e oitenta a um mil 
e seiscentos e quatorze reais , is quarenta e três centavos).  

S. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

51. As despesas decorrentes da contratação da obra, objeto desta licitação correra a canta da 
dotação orçamentaria previstas no orçamento financeiro do ano de 2018 

DOTAÇÃO ESPECIFtÀÇÃO 	T: 	H 	4EDEDSSA1 

12,361.000i1 015 
Construção, reforma, Ampliação eApaeIhamento 449051 00 

das Unidades  

6 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 

6.1. O recebimento dos envelopes relativos a habilitação a a proposta será efetu dos da 
seguinte forma 

6.1.1. No dia 0510612018 do 08h45min as 09h00mrn, recebimento dos documntos do 
credenciamento e recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação 
propostas de preços, que devão ser entregues em envelopes separados e fechados na Sala 
do flepartamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipa1 do Acara, Estado do Pará, sito a 
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA.  

62 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
sub'equente, mesma hora e li cal, salvo por motivo de forçri maior, ou qualquer outro fator ou 
fato imprevisível 

7 DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. Podera participar desta hoitação qualquer pessoa jundica de direito privado, cujo ramo 
mercantil seja peWnente com o objeto da mesma que 

7 1 1 Atendam as condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a docurnntação 
exigida para habilitação.  

PREFEITURA O • 
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Município ff3 Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL Do AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

72 A licitante devera possuir capital social ou valor do patrmônio liquido de no minvno 10% 
(dez por cento) do valor global por item estimado para esta licitação, devendo ser comprovado 
na data da apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art 31, § 30  da Lei n°8 666193 
e suas alterações 

7 3 Quando da participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte dev -'cão ser 
adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e 
alterações posteriores 

7.4. Não poderão concorrer din1a ou indiretamente nesta licita 'ão 

74.1. Servidor ou dirigente d& qualquer órgão ou Entidade vinculada ao Órgão pror ,otor da 
licitação, bem assim, a empresa da qual tal servidor ou Jirigente seja sócio, dirigente 011 

responsavel técnico.  

742 Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
que tenha elaborado o Projeto F3asuo, 

7.5. A Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do proredimerito licitatorio, 

7.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a entidade li tante será elegível para participar 
deste processo licitatorro 

7.7 Não será admitida nesta ucitação a participação de 

a) Consorcio de empresas, soo nenhuma forma, 

b) E rnpresa declarada inidônca por órgão OL entidade da administração publica direta ou 
indu3ta, federal, estadual, municipal ou do Distrda Federal, 

c) Empresa que esteja cump'indo suspensão temporária o participação em licitacão e/ou 
impedimento de contratar comi a Administração Publica Ditt ta e Indireta da União, Estados, 
Municípios ou Distrito Federal, 

d) Empresa que se encontre em prócesso de dissolução, fusac, cisão ou incorporação, 

e) Autor do projeto de engeniar'a, pessoa fisica eu empresa da qual dito autor seja dirigente, 
gerente, acionista ou controlado', responsável técnico ou subcontratado 

Empresa que entre os dirigentes ;  gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito de. voto ou controladores, espo 'aveis tecnicos ou subconu atados, 
haja alguem que seja servidor público, ou que tenha sido nos ,Últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores a datada publicação desta licitação, 

Travessa São Jose n° 120 — Praça c Matriz centro - Acara 1 Pari - CEP 1118139C-000 



Muni cipio dó Acará  
ESTADO DO PARA  

PREFEITURA MUNICIPAL DO AARÁ 
PODER EXECUTIVO 

g) Parentes da autoridade 1  responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n° 
60712011-Plenario, TC-002.12812008-1, rei Min-Subst Andre Luis Carvalho, 16032011), 

h) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a" e 
inciso II, alinea "a" da Constituirão FederalAcordao n° 1793/'2011-Plenario, TC-011 64312010-2 
rei Min. Valmir Campelo, 06 Oi, 20131) 

8 DA SOLICITAÇÃO DE INFflRMAQÕES 

8.1. Os pedidos de esciarecimtjntos referentes ao processo lie tatorio deverão ser solicit dos pai 
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Cómissão Permanente de LÁcitação 
em ate 05 (cinco) dias úteis arteriores a data fixada para ab4rtura da sessão publica, por uma 

C das seguintes formas,r 

8.1.1. Mediante entrega protocquzada, 

8.1.2. Para o e-mail licitacaoEwara@hotrnail com 

8.1.3. A Comissão Permanene de Licitação respondera pjr  escrito, pelas mesmas vias os 
esclarecimentos solicitados ate 33 (três) dias úteis anteriores a data da Licitação a todos os 
licitantes 

8.2. Os questionamentos resondidos estarão, sempre quis possível disponível no e-mail 
licitcicao_acara@hotmail com, para ciência de todos os interessados 

83 Os participantes poderão' consultar diariamente no horário de 09h00min as lSnOOmin, 
atmves do Fone (91) 37321212,  para verificação de inclusãn de adendos e/ou escIarementoF 
nesta Edital, especialmente no..Jia anterior a sua realização 

8.4. E de exclusiva responsabilidade do interessado i obtenção de adendos e/ou 
esc'arecimentos, não pode1 1do alegar desconhecimentt em relação as informações 
dispnnbilizadas relativas ao Edital.  

8 5 As respostas aos esclaredimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão 
anexadas nos autos do processo licitatorio e estarão disponiveis para consulta por qualquer  
interessado.  

9 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO ICONVOCATORIO 

9.1. F facultado a qualquer cidedao impugnar, por escrito, es, termos da presente licitação, ate 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertuu dos envelopes de habilitação 
(Documentação), devendo a Peitura Municipal de Acará/PA, por intermedio da Comsão de 
LicFnção, julgar e responder a inpugnação em ate 03 (três) d4 s úteis.  

PREFEITURA DE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO r  AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

9 1 1 os pedidos de impugnação deveram ser ,protocolados io seguinte endereço na Sala do 
Departamento de Licitações, ;redio da Prefeitura Municipal çlo Acara, Estado do Para, sito a 
Trav. São Jose no 120, Bairro Çentro, cidade deAcara/PA, no horário de 09h00min as 13h00min 

9 2 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de 
Acaa/PA a licitante que não çfizer ate o segundo dia útil q AC anteceder a data marcada para 
recebimento :e abertura dos eiielopes Documentação, apontpndo as falhas ou irregularidades 
que o viciariam, hipotese em qt}e tal comunicação não terá efFjto de recurso 

9 3 A impugnação feita tempe hvamente pela licitante não a impedira de participar do processo 
licitalorio ate o trânsito em julg3o da decisão a ela pertinente, 

'-- 

 

9.4. No caso de ser consta tda a necessidade de alteriação do Edital, seu extrato sem 
republicado, na forma determinada pela Lei, reiniciando a contagem de prazo para apresentação 
das propostas 1 

9.5. A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, rerrer da decisão do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, quer através de recurso administrativo, quer 'por ação 
judicial fica ciente que, tendo seu pleito denegado, poderá ser acionada judicialmente para 
reparar a dilação temporal p os danos causados a Administração Publica pela ação 
procrastinatoria 

96 As respostas as impugrtções prestadas peio Presideie da Comissão Permanente de 
Licitação serão anexadas nos 	do processo licitatorio e estarão disponiveis para consulta 

	

por qualquer interessado.1 	 II 

10 DA VISTORIA TÉCNICA 1 

	

È

" fll 	 1r%A LI 	%I1 e 1flC lI 	 I?t1 	l r 	 11l 

10 A licitante devera vistoriar o rocal onde ser ao executadoc os serviços objeto deste iertame, 
por intermédio do representante legal da empresa, para intenar-se das condições e do jrau de 
dificuldades existentes, em companhia de servidor da Prefeitura Municipal de Acara/PA 
designado para esse fim 

a) Neste caso, nenhum licitantç, em nenhum rnom€.nto, pocier? alegar desconhecimento do local 
e das condições de execução do objeto licitado muito menos como pretexto para não executar a 
obra nos termos requeridos nette  Processo Licitatorio 

b) E de responsabilidade da C'.'Dntratada a ocorrência de eventuais prejuizos em virtude de sua 
omissão na verificação dos locais de execução do objeto licitaa 

10.2. O licitante poderá vistoi ar o local onde será executado o objeto desta licitaça' ate o 
seqhndo dia útil anterior a dat fixada no preâmbulo deste Edital, com o objetivo de inteirar-se 
das condições e grau de dificudade existente A vistoria deverá ser realizada pelo representante 
legal da empresa, devidamente redenciado e previamente agenciado na secretaria municipal de 
obras 

PREFEITURA DE 
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uacoNsyRuNooM,or4;Ii1,óRiA. 

Travessa São José n° 120— Praça da MaViz centro - Acará 1 Pará - CEP 686904 0 	3 	aatr 



Município dó Acará 	 —çí 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUFYCIPAL DC ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

10.3. A declaração de vistoria, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, deverá 
ser visada por servidor da Prefeitura Municipal de Acará/PA. 

11. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENcIAMENTO 

11.1. Cada credenciado poderá:: representar apenas uma licitante. 

11.2. Tratando-se de proprietáro ou sócio 

11.21. Copia de documento de identidade de fÉ p'blica com fotografia, devidamente autenticados 
em cartório ou pela Comissão. 

- 11.22. Copia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cupia do ato constitutivo na sua forma 
consolidada, devidamente regstrado na Junta comercial, de' idamente autenticados err' cartório 
ou pela Comissão. 

11.3. Tratando-se de Procurador 

11.2.1. Cópia de documento dei identidade de fe pública com fotegrafia, devidamente autenticados 
em cartório ou p&a Comissão. 

11.2.2. Termo de credenciamento íconforme  r.'.cJelo do anexo Il devidamente auterr;cado en 
cartório ou Procuração (original ou cópia autenticada) com naderes para representar a errl;Íes 
em iicitações, ou especificamehte, para este certame e suas ftspectivas fases. 

11.13. Cópia do ato constitutivç e alterações contratuais ou c: pia do ato constitutivo na us fom 
consolidada, devidamente regitrado na Junta comercial, de"idamente autenticados MiadÊrtório 
ou nela Comissão. 

11.4. A licitante deverá juntar ainda aos documentos de credenciamento cópia do termo c 
retirada deste edital e do certificado de registro cadastral. NÃO sendo aceito o credencimento da 
licitante sem o mesmo. 

11.5. O representante legal da liitante que não se credenc'r perante a CPL ficará impedido de 
participar do certame, de decarar a intenção de iriterporcurso. de renunciar ao direito d 
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura do 
envelope Documentos". 

11.6. Como condição previa ac credenciamento a CPL verificará o eventual descumprii. .ento das 
condições de participação, especialmente quanto á exstência de sanção que impeça c 
parncipação no certame ou a futura. contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros. 

112.1. Cadastro Nacional de empresas iride.neas e Isispensas - CEIS I  marwdo pela 
Cor.:oladoria-Geral da União; 

PREFEITURA DE s 
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PREFEiTURA MUNICIPAL DO A CARA 	 - 
PODER EXECUTIVO 

11Â6.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atús de Improbidade Adm istraciva 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

11.6.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da eâmpresa licitante. 

11.6.4. Constatada a existêncL de sanção, a CPL NÃO credenciará a licitante, por falta c 
condição de participação. 

11.7. Todos os documentos rafivos ao credenciarnento e do representante devem estar fora do 
envelopes de documentos de hbiiitação e de proposta. 

11.8. Não será aceita, em qui  quer hipótese, a participação Je licitante retardatária. a não ser 
corno ouvinte. 

12. DA APRESENTAÇÃO DA 'DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

12.1. As licitantes interessadas deverão apresentar a documentação de habilitação e piepostas, 
no dia, horário e local fixado neste Edital. nos envelopes 1 1 0  01 - HABILITAÇÃO e ri0  02 
PROPOSTA DE PREÇp, fec' ados, indevassWeis e distftn3s, endereçados à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA/PA, eI d ri a seguinte identificação na parte externa: 

ENVELOPE N°01 (HABILITA PÃO) 
PREFEITURA MUNICIPAL Df ACARÁ - PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARÁIPA. 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LCTANTE. 
DATA E HORA DA ABERTb1A: 
REF. TOMADA DE PREÇO N 1  10050212018-CPL  
ENVELOPE N°02 (PROPOSTA) 
PREFEITURA MUNICIPAL DI ACARÁ - PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE IE LicITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARA/PA. 
NUMERO DE CNPJ E RAZÁÇ) SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. 
DATA E HORA DA ABERTURA: 
REF. TOMADA DE PREÇO  N 10050212018—CPL  

12.1.1. Os envelopes deverão estar Iacraaos e rubricados, sendo abertos somente em público
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o 
certame. 

12.t2. Todos os documentos do interior dou envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 
PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar: assinado e rubricados pelo representante legal da 
icitante e organizados sequen;ialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos 
itens 13 e 14 do edital, sob pera de inabilitação e desclassificção. 

13. DO ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO 
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13 ,11. Apresentar, dentro do FNVELOPE n° 01, lacrado, o seguintes documentos a seguir  
discriminados 

132 DOCUMENTAÇÃO REL4TIVA A HABILITAÇÃO JURIDICA 

13.2.1. Copia de; RG e CPF dos sócios da empresa Licithte devidamente autenticado em 
cartório ,ou por servidor publicc1 mediante a apresentação do ot ginal, 

13.2.2. Registro comercial, no 
rso 

 de empresa individual;,  

13.2.3. Ato constitutivo, estatt' o ou contrato social em viqo -  devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades com? ciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição  de seur 4dministradores, a Lei n° 10496/2002 (Código Civil Brasdeiro), 

13.2.4. Inscrição do ato consti utr"o, no caso de sociedadea civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercicio, 

13.2',S. Decreto de autorizaçb, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais, e ato e iegistro ou autorização p ira funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

Obs O contrato social poderá ser apresentado na sua forma consolidada 

133 DOCUMENTAÇÃO REI- TIVA A REGULARDADE FISÇAL E TRABALHISTA 

13.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional dá.,Pessoa jurídica do Minislerio da 
Fazenda (CNPJ-MF), i r 

13 32 Prova de inscrição no ( adastro de Contribuintes Estarçal, Distrito Federal, ou municipal, 
relativo a sede da licitante pe inente ao seu ramo de atividve e compatível com objeto desta 
licitação, 

13.3.3. Certidão Conjunta Ned ativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa 
da União, regularidade a Seg'4tdade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Feder4l do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGF-N), da sede da licitante, 

113.3À Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidào Positiva com efeito negativo, 
expdda pela Fazenda Estadu&, da sede da licitante ou CertâJão de Não Contribuinte, 

1113,5 Certidão Negativa de Tributos  Municipais ou Certito Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Municit)al, da sede da licitante ou Cert4ão de Não Contribuinte, 

1336 Prova de regularidad. com  o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS), 
demonstrando situação regular o cumprimento dos encargos ociais instituídos por lei 

t 	pReFEITURA DE » 
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PODER EXECUTIVO 

13.3.7. Certidão Negativa de 'Débitos Trabalhistas, - CND, nos termos do Titulo V , 11-A, da 
Consolidação das Leis do Trat'alho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1 0  de maio de 1943 
(Lei n° 12440, de 07 de junhode 2011) 

134 DOCUMENTAÇÃO RELI4TIVA A QUALIFICAÇÃO TÉChICA 

13.4.1. Certidão de Registro Qqitação Pessoa Juridica ÍIo CREA/CAU, de sua respectiva 
Reaião, com validade a data dé apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos 
os seus dados cadastrais e 4antratuais, devendo constai t esta que existe em seu quadro 
engenheiro civil 

II 

-' 

 

13.4.2. Certidão de Registro,  e Quitação Pessoa Física 4i11 CREAJCAU, de sua respectiva 
Região, com validade a data d apresentação da habilitação Jevrdamente atualizada em todos 
os seus dados cadastrais, 

devt 
 do constar que e engenheiro ivil 

13.4.2.1. , Comprovante de que o responsável técnico inegra o quadro permanente da 
proponente, na data prevista ara entrega dos invólucros, que devera ser feita mediante a 
apresentação dacopia da caeira de trabalho autenticada em cartório ou pela Comissão ou 
copa do contrato de prestação 

re  serviços autenticado em cartório ou pela Comissão 

13-4.22 O item anterior refere 	ao responsável técnico que não seja sócio da proponente 

13.43. Certidão de Acervo Tcnico devidamente emitida pelo CREA ou outro conselho 
competente, comprovando quc responsavel técnico do proponente, tenha executado obra ou 
serviço de características senàhantes, limitadas estas exdusivamente as parcelas cie maior 
relevância e valor significativo ço objeto da licitação 

13.4.3.1 No caso de dois ou m i licitantes apresentarem atEstados de um mesmo pro1ssional, 
ambos serão inabilitados 

13 44 Atestado de capacida4 técnica devidamente registrado no CREA ou outro conselho 
competente, comprovando que o proponente tenha execqtado serviços de características 
compatíveis com o objeto desf a licitação ou servi,osi similarcs de complexidade tecnclogica e 
opeiacional superior.  

13.4.5. A Declaração de Visita Técnica faz parte deste item, 1 t'era que vir dentro do Envelope n° 
01 (HABILITAÇÃO), a não apr;sentação da mesma, implicara 'na inabilitação do licitante 

13 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECQ\IÔMICA FINANCEIRA 

113.51. Balanço Patrimonial eemonstrações contábeis do Ultimo exercício,  social ()RE), já 
exigíveis e apresentados na forfri  da lei, que comprovem a bo situação  financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por ,  lancetes ou balanços provisqrios, podendo ser atualizndos por  
índices oficiais quando encerr kio ha mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta Na ,hipótese da atu 'lzação ou aumento do património liquido, a licitante lEra que, 

• :• 	-. 	 :1•. 	 •. 	 PREFEURAOE., 
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obr3atorlamente, apresentar documento que altera aquela demonstração devidamente 
arquivada na Junta Comercial e/ou Cartório de Registro Civil dès Pessoas Jurídicas. 

13.5.1.1. O balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceita somente ate 30 
de abril do ano subsequente. 

a) As empresas com menos c1e 01 (um) ano de existência ou mais de anos paralisaias, rue 
ainda não tenha balanço firM de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou 
demonstrações contábeis envo'.endo seus direitos, obrigaçes e patrimônio liquido relativos ao 
período de sua existência, senco isenta a apresntaçâo da ce'.acidade financeira da em'resa 

b) Os índices deverão ser c.prnonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
- devidamente regstrado no Cc iselho Regional de Contabili2 de - CRC, os quais deverão ser  

extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial de'11fidamente registrado no Orgão 
competente tia forma da legL.laçâo vigente, cujos documei 1tos, balanço e demonstrativo, já 
deverão estar inclusos dentro Lo envelope de habilitaçao, seroo vedada .a sua inclusão durante 
a sessão ou apresentação a posteripres: 

C) CD balanço e as demonstracóas contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo 
de abertura, documento comproUatório de registro na junta comercial e termo de encerramento, 
autenticados em cartório oL; pela comissLo, bem comc o Certificado de Regularidade 
Profissional - CRP (atualizaca) com finalidade balanço patrimonial. Poderá, tambrn, ser 
apresentada cópia da publicac o em jornal, devicamente autenticada. 

`MC

'J) DEMONSTRAR a boa SituaQão financeira da licitante Ne wada 	 ndices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral 1SG e Liquidez Corrent, maio 	igual a ei (um) 
resuitante da aplicação das fóniulas abaixo. com  valois 	idos de 	 anço patrkonial 

d.1)índice de Liquidez G kaR, J1 aior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AC+RLP 

LG= ---------- --------->1 
PC + EL C,  

d.2) índice de Solvência Gera (SG) maior ou igual a 1, obtid;a pela formula: 
AT 

$G= ---------------> 1 
PC+ELC 

cL3) Índice de Liquidez Correi te (LC) maior ou igual a 1, obt:da pela formula: 
AC 

LC= ------------------> 1 
PC 

OBS: Os fatores constantes aas fórmulas acima serão e ,  raídos do balanço patnmoial 
exigido no item 13.5.3. deste ditl, em que: 
AC - Ativo Circulante 
RLP Realizável em Longo Pr  

- 	fl'JtITuRA DE 
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PC Passivo Circulante 
ELE' - Exigível em Longo Prazo 
AT - Ativo Total 

13 52 Certidão negativa dt feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distnbuièior da sede do licitante 

13 À5. 3 Garantia de Propost - A lióitante prestará garantia correspondente a, 1% (um por 
cento) do valor estimado pafla a contratação, referente ah prazo de validade da proposta, 
optando por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1 1 , da lei n° 8666193 

13.6.4. Se a opção da garant4tor Caução em Dinheiro, o itante devera tomar as seguintes 
providências 

Se for realizada n caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta 
Coriente 43 006-4 - Banco do 'Brasil S/A - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de 
Acara-Tributos 

13.6.4.2. O Certificado de Recebimento de Caução e o compovante da garantia de manutenção 
da proposta (completa) deverêËr  vir dentro do envelope n°01 (ABILITAÇAO) 

13.5.4.3 A garantia prestada, o será liberada após a decisão que inabilitar ou descla&sificar a 
licitante, desde que não tenha iavido recurso ou apos sua defhegação, e no caso de habilitadas 
e clissificadas, após a adjudicão e homologação do seu ob j eto Exceto a do vencedor, cuja, a 
devolução ocorrera após .a assi,haru,a do contrato, podendo sr retida e reforçada como qarantia 
do contrato 

13 55 Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial 

13.46. 6 Certidão especifica emida pela Junta Conercial 

,13.52. Certidão de inteiro teor4mitida pela Junta Comercial 

13 5.8 Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Mu4cipal do domicilio da emp' 'asa 

13.6. OUTROS COMPROVANkES E ELEMENTOS 

13 b 1 Declaração da EmpresB de que não possuem em seu íquadro, trabalhadores menores de 
14 a 18 anos, conforme disp4e o inciso XXXIV do Al 7 0  da Constituição Federal, conforme 
(Anexo III) 

13 6 2 Declaração de que curpre todos os requisitos de ha6ilitação exigidos no Edital quanto 
dS condições de habilitação j4tdica, qualificação técnica, qtalificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal, bem comei ,  ,de,4que esta ciente e concoda com o disposto no Edital em 
referência (Modelo. -  Anexo V),j 

PREFEnURA DE 
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13 6 3 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 
atestando a inexistência de c tcunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 
licitatorio, (Modelo~ Anexo Vll) 

13.6.4, Declarações diversas (Declaração de autorização para investigações complementares, 
Declaração de fidelidade e vtracidade  dos documentos apresentados e Declaração que não 
emprega servidor público confõfrme (Anexo XVI) 

1365 A não apresentação ds documentos acima referentiados implicara na inabilit1ção do 
licitante 

13.6.6. No caso de a certidão; nter a informação "Esta Certidão soe valida no original", não 
será aceito na forma autenticac 

13.6.7. Os documentos apres ntados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente Os documentos q,re não possuírem prazo de va dade, somente serão aceitos com 
data não excedente a 90 (noJenta) dias, da expedição, re4salvada a hipótese de a icitante 
comprovar que o documento 'tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante 
juntada da norma legal pertine te 

13.6.8. Os documentos emiti4s pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de 
validade e após a confirmação 	autenticidade nos respectivo sites 

1349. 9 A comprovação de regç4aridade  fiscal das microempreas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para eÇto de contratação, observado o disposto nos §§ 1 0  e 2 do art.  
43 da LC no 123/2006e altera és posteriores. . . . . 

13.6.10. As rniõroemprésas. 
r- , docrnentação exigida! para. .' 

apresente alguma restrição 

136.10.1. Na hipótese acir 
regúlarjdadêfiscal das micrõe 
de 05 (cinco) dias .Uteis, cujo 
declarado o vencedor do cer 
Pública, para a regularização 

13410.2. A hão regularizaç 
implicará na decadência do di 
contratação, sõm prejuízo da 
1993, .sendo facultado à Ãdr 
classificação, visando adjudic 

13.010.3 Em se tratando: 
apresentada, ainda, declaraç 
Decreto n° 6 204/2007, pa 

Travessa São .José :n°; 120— Praça 

empresas de pequeno pdrte deverão apresentar toda a 
ito de comprovação de regi laridade fiscal, mesmo que esta 

descrita, havendo alguma,, , ,restrição na comprovação da 
)resas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo 
mo inicial correspondera ao momento em que o proponente for 
ie, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
documentação 

da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
to da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora a 
anções previstas no art. 81 ) Lei no 8666, de 21 de junho de 
ustração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

objeto licitado ou ainda pod&a ser revogada a licitação 

microempresas e empresÁ de pequeno porte de" ra ser 
de que detêm tal condição, segundo previsão do ad 11 do 
que possam gozar dos ,benefícios outorgados pela Le 

.. 	.»p..... 	.. 	.. 	. 	. 
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)ara entrega dos envelopes, nenhum outro documento será 
quaisquer emendas, rasura', ressalvas, adendos, alterações, 

itrelinhas a documentação ou as propostas, exceto a promoção 
ntender necessárias, bem corno a autenticação de documentos 

Licitação, destinada a esclarec)er ou a complementar a instrução 
strução de eventuais recursos interpostos 

ção não cabeia desistência dia proposta, salvo por motivo justo 
e aceito pela Comissão Pem.anente de Licitação: 

OPOSTA DE PREÇOS 

ierá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta d 
rações ou entrelinhas, em eiivelope fechado (ENVELOPE 02), 

frontal, alem da razão social da licitante, os mesmos dieres do 
rido-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta" 

poderão conter outros dados e informações que.a critério do 
imentar e escrecer os serviços a serem executadas 

nendas, rasuras, ressalvas, dendos, alterações, acrescimos, 
cumentação ou a propostat, exceto a promoção de diligências 
,arias, bem como a autentica( ao de documentos pela Comissão 

 ada a esclarecer ou ,a com' ementar a instrução do processo 
entuais recursos interpostos 

erá .serapresentada de acordo com o modelo (Anexo VIM), 
estado civil, nacionalidade e numero do telefone celular do 
inará o contrato. . . 

atriz Cehtro - Al 1 Pará - CEP 68690430 
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Complementar n° 123106 e atulizada pela Lei Complementar n° 14712014, podendo ser utilizado 
o modelo constante do (Anexo kV) 
13.15.10.4. A falsidade de declação prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2d11 6 caracterizara o crime de quo trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadrament em outras figuras penais e d sanção prevista no subitr'm 14.1 
deste edital 

13 S 11 Os documentos meri'-ionados neste Capitulo deverão referir-se exclusivamente ao 
estibelecimento da licitante, vigentes a época da abertura da licitação, podendo ser 
apresentados em original, ou pr qualquer processo de cópia autenticada por tabelião à, ,  notas, 
ou por copias não autenticada, desde que seam exibidos o originais para a conferência pela 

' 

	

	Comissão Permanente de Licitação, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena 
de inabilitação 

13.6v12. Encerrado o prazo 
recbido, nem serão permitid 

• acréscimos, substituições ou e 
de diligênôias.qué.a Comissão 
•pela .Comissão Permanente dE 
do piocesso licitatório ou para 

1.&13..  Após a fase de.habilil 
decprrente de fato supervenier 

14. DO ENVELOPE N°  02 P1 

14 1 A proposta financeira 
r-  emendas, rasuras, ressalvas, 

contendo na sua parte externa 
envelope de habilitação, substi 

14.1.1. As Propostas de Preç 
licitante, sirvam para hielhordt 

14.12. Não serão, permitidas 
subsdtuições ou entrelinhas a 
que aCõrrissãb entender nec 
Permanente de Libitação, des 
licitatõrio ou para instrução de 

14.1 A proposta financeira c 
cànterdã . nome completo, CF 
responsável da empresá  que a 

Travessa .Sãó José n o. 120— Praça d 
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14.3.,Nome, razão social, endereço da empresa e numero do Cadastro Nacional de Pessoas 
JurWicas,1 no Ministério da Fazenda — CNPJ do Ministério da Fazenda, 

144 A Proposta de Preço devhra  conter (Anexo VIII) 

a) Preço unitário e global de " rada item fixo e irreajustavei das obras, em algarismos e por 
extenso, em moeda corrente & pais 

a)Or,amerno constante de p1 milhas com inacação de precos por item, unitário e total, em 
moeda corrente do pais (Anexc IX) 

b) Resumo Financeiro da Plandipa de Preço (Anexo X) 

e) Composição de custos unitai os (Anexo XI) 

d) Pia nilhas de composição analitica das taxas de B D. 1 - Bonificação e Despesas lhdiretas, 
(Anexo XII), sendo OBRlGAT(RlA a indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos 
tens listados no modelo 

e)PaniIhas de composição analítica ,das taxas de Encargos Cociais  aplicadas, conforme (Anexo 
XIII) sendo OBRIGATORIA a ndicação de Taxa de Percentual positiva para cada um cios itens 
listados no mode!o 

f) Prazo de validade da propos'a não inferior a.60 (sessenta) lias contados da data da abertura 
da Licitação.  

g)Cronograma fisico-financeiro, o qual indicara o inicio e o termino da execução de tudas as 
obras .  (Anexo XIV) 

h)Declaração explicita do prazk1 de garantia integral dos serviços, que devera se no m amo de 
05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a hc'twte se 
compromete em solucionar os problemas decorrentes  de taipas ou inadequações do servi ço, 
num ørazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contados n partir da Lei n° 8 666I9 e suas 
alterações Comunicação forn ai da Prefeitura Municipal ia Acara, na forma do art. 69 
combinados com o ar t.73.  

i) A proposta de preços não Dodera ultrapassar o valor de referência constante na planilha 
orçamentaria, sob pena de des Jassificação da proposta 

14 O prazo de garantia exi»do no item "h" começa a contar a partir da emissão do atestado 
de conclusão definitiva das obras, expedido pela Prefeitura Municipal de Acara, em consonância 
cor is disposições legais pertinentes 

14 	Os preços unitários, pciciais, totais e globais que compõem a planilha de custos do 
licitante terão obrigatoriamente que contemplar toaas as de -pesas decorrentes de materiais, 
mão-de-obra, equipamentos, eis sociais, benefícios e det pesas indiretas, lucro e dema ç 

PREFEITURA DE ø 
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composições necessárias a plena execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acara 
de qualquer solidariedade 

14.7 As empresas deverão apesentar, sob as penas da le, em especial o art. 299, do Código 
Penal Brasileiro, Declaração e Elaboração lnoepender'te de Proposta, conforme modelo 
(Anexo XV) deste Edital 

1 .4.8. Em nenhuma hipótese - scb qualquer fundamento seiao aceitas propostas após a hora 
fixada para o inicio da licitação 

15 PROCESSAMENTO DA LÇITAÇÃO 

ii 
(' 

 

15.1. A licitação sera processl1a e julgada nos termos da La n° 8.666193 e suas alter ições e 
supementada pelas demais lepslações vigentes que regem a matéria.  

152 Da sessão será lavradrá ata circunstanciada que registrara todas as ocorrências que 
interessem ao julgamento da li'utação 

4 
15 3 As reuniões para recebrnento e abertura dos invólucro; de documentos de habilitação e 
propostas, das reclamações e' impugnações feitas e as demr is ocorrências que interessem ao 
julgamento da licitação, serãi lavradas as atas circunstaw1,iadas, devendo as mesmas ser 
assinadas pelos membros da e tambem por todas a licitantes 

15.41 As duvidas que surgire durante a reunião serão esrjarecidas a juizo da com'são ou 
deixadas para posterior deliber,ição, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos 

15.5. A Comissão inabilitara olLicitante e desclassificara au,propostas que não contiverem as 
informações requeridas nos iteás 13 e 14, respectivamente, ou que contrariarem este Ëdital 

15.6. Os concorrentes dever examinar todas as propostei, devendo rubrica-las juntamente 
com os membros da Comissã? 

157 A Comissão Permanent ,de Licitação poderá, ,a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e 
julgmento da documentação ia mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, em data a 
ser oportunamente divulgada, quando, então os licitantes terãõ vista da documentação 

15.8. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
interpelara os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência 
expressa, mediante a assinatuia do "Termo de Desistência de Interposição de Recursos' podem 
dar prosseguimento aos trabalIos, com a abertura dos enve!olçes da Proposta 

159 Caso os envelopes contendo a documentação e propostas não sejam abertos ro mesma 
sesâo, todos os envelopes s*rão lacrados, rubricados por tcdos os membros da Comssão de 
Licnação e pelos licitantes pesentes e guardados em cç fre ate a data marcada para a 
realiação de nova sessão, Revendo constar em ata essaocorrência, com a indicação da 
quantidade de envelopes rece dos 

W 	PREFEITURA DE 
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15.10. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo 
para recebimento dos enveldØes,  com os documentos de habilitação e com as propostas, 
nenhum outro poderá ser recebi do 

15.11. O não comparecimenb da licitante ao ato de abertura das propostas ou falta de 
assnatura na respectiva ata, ,  quando for o caso, ImplicWá a aceitação das decisões da 
Comissão de Licitação 

M124 Quando todas as icitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, aplica - se 1 0 Art. n° 48 § 30 , a Entidade de Licitação devera,fÁar aos 
Licitantes o prazo de 08 (oito) ias úteis para apresentação fiei nova documentação ou de outras 

C propostas, escoimadas das ca sas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação 

15.13. A critério da Comissão Permanente de Licitação, não serão considerados motivos para 
nabihtação ou desclassificaçãà as simples omissões formais, na documentação ou pioposta, 
que sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta e não 
comprometam, restrinjam ou f ri jtrem o caráter competitivo do processo licitatorio 

15.14. Quaisquer declarações 'reclamações ou impugnaçõec, feitas posteriormente a Lrvratura 
das atas não serão levadas en - bonsideração 

16 DO CRITÉRIO DE JULGAI '  ENTO DAS PROPOSTAS 

16. 1. No julgamento das pr4postas classificadas por atender aos aspectos documentais 
expcitados no item cEnvelope]io  01 - HABILITAÇÃO", atend{das as condições prescritas neste 
Edital, ,será adotado o critério e ENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, entendendo-sa como 
tal o valor total da proposta por ,tam, sendo adjudicada a emprtsa vencedora de cada item 

16.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação pírcessara a abertura dos envelopes 
das Propostas dos licitantes hpilitados, desde que tenha ha'ido renuncia expressa e unânime 
do direito de recorrer ou se fido o prazo legal, não tenha tavido interposição de rectrso ou, 
ainda, após, o julgamento de etntuais  recursos interpostos 

16.1 Apos abertos os enveloes, todas as propostas serão lidas em voz alta e rubricadas a 
cada folha pelos licitantes presntes e pela Comissão Permar1nte de Licitação 

16.4. Serão desclassificadas is propostas que sejam omis'as, vagas, imponham condições, 
oca'nnem duvidas quanto ai ,  seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente 
nexequiveis ou não atendam requisitos deste Edital e seu> anexos 

16 	Nenhuma proposta deN rã incluir qualquer vantagen não prevista neste Euital, ou 
apresentar preço ou vantagem 'aseada nas ofertas dos demais licitantes 

H 
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4 

ESTADO DOPARÁ 
- 

PREI EITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

116.6_ Na Proposta de Preço, lo caso de discordância entre' os preços unitários e os preços 
resultantes de cada item, prevalecerão os pi meiros, devendo a Comissão Permanente de 
Licilação proceder as correçõe, necessárias, inclusive com relação ao preço global 

16 F Serão desclassificadas a propostas 

16.11. Que não .atendam as exigências previstas do item 14 &subitens deste edital 

16,7.2. Com ,o valor global si perior ao limite estabelecido ou com preços manifestaçiamente 
inexequíveis, assim consider4los aqueles que não venham a ter demostrada sua viabilidade 
através de documentação que 	 m omprove que os custos dos insuos são coerentes com os de 

de produtividade são compcitiveis com a execução do objeto me;cado e que os coefio, 	t 
C c,ornratado, conforme ad 48 datei n°8666/93 

116.0. Observadas as condições aima  a Comissão Permanente de Licitação classificara as 
propostas em ordem de menor preço  por item ..Será vencedor ) licitante que apresentar proposta 
de acórdo com as esecificacs do edital e ofertar menor pi iço, (tipo de licitação menor preço 
global, por tem), 

16.9. No caso de igualdade enfio duas ou mais propostas a cmissão Permanente de Licitação 
procedera ao desempate consnlerando como critério o sorteio,em ato publico, para o qual todas 
as licitantes serão convocadas sendo vedado qualquer outro processo; 

16 O 1 E assegurada, no li ente Certame, como critério 'de desempate, a preferência de 
contratação para as microemras  e empresas de pequeno porte 

16.4.2. Entencie-se por empatá aquelas situações em que is propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresase pequeno pode seiam iguc is ou ate 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço obtido (menor proposta) 

16.9.3. A microempresa ou erpresa de pequeno pode mais ibem classificada devera declarar, 
por escrito, que aceita oferecer 'proposta com valor inferior ao 'do primeiro colocado, no prazo de 
30 minutos, nos termos do art44, § 1 0  da LC 12312006 1~ interesse em formi.Jar nova 
proposta, devera apresenta-la m ate 02 (dois) dias úteis, situação em que será, adJudr3do em 
seu favor o objeto licitado, pre4pchiêlas as exigências deste E4tal e seus anexos 

16.10.. Não ocorrendo a contr'ção da microempresa ou emnresa de pequeno pode, na forma 
prevista no subitem anterior, s ro convocadas as propostas emanescentes que porve1itura se 
enquadrarem na ordem classifi atoria, para o exercício do memo direito 

16.110.1. O tratamento diferen iado a que aludem os subitcns anteriores somente se aplicara 
quando a melhor oferta intcia'não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte 

16 11 Caso todas as propost sejam desclabsifoadas, a Comissão Permanente de Lcita'ção 
pod2ra fixar o prazo de 08 (oi 	dias úteis pari que os licita qtes habilitados apresentem no 

PREPEITURA DE p 
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Mun,ct%o*t Acará 

ESTADO DO PARA 

IRA MunICIPAL DO 1 AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

que determinaram a sua desclassificação, na forma do art 

e de julgamento, será aberto o prazo para a interposição de 
expressa da interposição, dar-se-á prosseguime to aos 

17 DOS RECURSOS 

117.1. Das decisões proferidas 
tela 

 Comissão Permanente de Licitação, 

17 11 Recurso, no prazo de Q5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata, em consonância com e art 109, incisos 1 e II e no para )rafo 4 0  da Lei n° 8666193 e suas 
altei ações, dirigidos por escritb a autoridade superior, por int rmedio da Comissão Permanente 
de Licitação, a qual poderá ruconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados 

17 2 O recurso previsto nas Iineas "a" e "b" do inciso 1 do art. 109 da Lei n° 8666193 e suas 
alterações tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente 6 razões 
de interesse publico, atribuir ao recurso interposto aficacia suspensiva aos demais recursos.  

	

17.1.1 O recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei n. 	devera ser entregue 
contra recibo, nasala de Licitação,, e será comunicado ac demais licitantes, que poderão 
impugna-lo no prazo de 05 (cuco) dias uteis, contados a parly do primeiro dia útil subsequente 
ao recebimento da comunicaço efetuada pela Prefeitura Mnicipal de Acara, podendo, ainda 
qualquer licitante, dentro do przo legal, obter vistas do procecso 

17.14. Somente serão consiarados os recursos devidamerte fundamentados, prot&,olizados 
" 

dentro do prazo legal 

17 2 Mantida a decisão da Coçnissão Permanente de Licitação, caberá representar a autoridade 
competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a padir do dia útil subsequente a data 
de sua Comunicação, que det idira sobre a sua procedência ou não, após manifestação da 
Assessoria Jurídica da Prefeituta Municipal de Acara 

18 DA ADJUDICAÇÃO E HOMÍOLOGAÇAO DA LICITAÇÃO 

	

iL 	 .. 

181 DAADJUDICAÇÃO - 

18.1.11. A execução das obr ' correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇO será 
adjudicada a empresa venced ra de cada item, depois de atdndidas as condições deste Edital, 
com a devida publicação nos rgãos oficiais e/ou cwadro de aviso da unidade gestora 

182 DA HOMOLOGAÇÃO 

. 	 . 	 .. 	. 	 . 
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propostas ;  escoimadas das 
48, § 30 , do Estatuto dás Lic 

16.12 Anunciado  resultado 
recursos, que havendo desh 
trabalhos 
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Municipio ao Acara  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DC AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

18 2 1 Apos a divulgação do resultado de julgamento claz propostas e decorrido o prazo 
recursal previsto em lei, e adji4Jicado o objeto a licitante vencedora do certame, o mesmo será 
homologado pela autoridade 'competente da Prefeitura Municipal de Acara, com a devida 
pubkicação nos órgãos oficiais 

tou 
 no quadro de aviso da unidade gestora 

19 DA CONVOCAÇÃO DO L*ITANTE  VENCEDOR 

19.1. Ate a assinatura do cont jato, a Prefeitura Municipal de )\cara pode desqualificar licitantes 
por despacho fundamentado, sem que estes tenham direitos a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanÕes cabíveis se tiver conçecimento  de qualquer lato ou 
circunstância anterior ou postior ao julgamento da licitação, que desabone a idonei&i ie ou a 
capdcidade financeira, técn' í, ou ?dministrativa,  inclusive sua inscrição no CADIN (Cadastro 
Informativo de Créditos não Qdntados) 

19.1 Depois de homologado o resultado da licitação, a Administração convocara o licitante 
vencedor para que preste, no pazo de 05 (cinco) aias contados do recebimento da comunicação 
oficial, a garantia de execução das obras e fiel cíimprlmento do contrato, podendo optar entre 
caução em dinheiro, títulos de divida publica, fiança bancap e seguro garantia, a qual deve 
corresponder a 3% (três por ccntn) do valor do contrato 

19..3. Prestada a garantia, a adudicataria será convocada pará assinatura do contrato, dentro do 
prato de 05 (cinco) dias, cont2qlos do recebimento da comuração oficial, a fim de formalizar o 
compromisso assumido pelas 3artes I I  

19.4. O prazo de convocação a que se referem os subrtenLanteriores  poderá ser prorrogado 
uma vez por igual periodo, quondo solicitado durante o seu tinscurso pela parte interessada e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração 

'- 

 

19.6. Se o licitante vencedor não prestar a garantia ou desistis  de retirar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente ou jeixar de cumprir a exigências relativas a apresentação da 
documentação 

1
exigida para a contratação, na forma dispoda neste Edital, sem justificativa,  

tempestiva e por escrito, aceitas péla Prefeitura Municipal de Acara restarão caducos os seus 
direitos de vencedor, sem prejilizo da aplicação das sanções prevista neste Edital 

19.6. E facultado a Administração, quando ocorrer a hipótese cio item anterior, adjudicar objeto 
licitado aos licitantes remane Dentes, convocados na ordem de classificação, desde que nas 
mesmas condições da propo da primeira colocada, ou a Irditação poderá ser revogada, caso 
em que se aplicara a primeira' cçlocada, por inexecução total do contrato, a critério da F'iefeitura 
Municipal de Acara, qualque'r 'das sanções previstas  no art 87 da Lei n° 8.666193 e suas 
alte' ações 

20 DA ANULAÇÃO OU REVJGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

20 A Prefeitura Municipal dcAcara poderá alem das hipóteses previstas no item anterior, pcM 

razoes de interesse publico dócorrente de fato superveniente, revogar a presente licitação a 

PREFEFrURAOO - 
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MunicT,io d6 Acará 

• 	 . 	. 	1 ni-j'; 

qualquer momento, antes da 44 
de ilegalidade, anular no todo OL 

20.2. Na ocorrência de revog 
qualquer tipo de indenizaçâo, àíi  

20.3 A anulação do procedimeç 
•equivalente, não gera obrigaçã 
qualquer das hipóteses.  

20.41  Da anulação ou da rev 
autoridade superior competei$ 
suas alterações. 

• ESTADODOPAR . 4 	... 	. 
VTURA MUNICIPAL DO ACARA 

PODER EXECUTIVO 
'nura do contrato dela decoitente ou, em caso de constatação 
em parte, o procedimento lic.jttorio 

;ão do proceøirriento licitatorio, não será devida ao iicitante 
'usive por lucros cesSntes 

o licitatorio, ocorrida antes d retirada do instrumento contratual 
de a Prefeitura Municipal te Acara, indenizar licitaffls, sob 

ação do procedimento licitatório cabe recurso a ser dirigido a 
na forma do inciso 1, alínea "" do art. 109 da Lei n° 8.666193 e 

21.DARESCISA0 

211 A rescisão das obrigaçõ4 
o que estabelece a Seção V, C. 

22 DA GARANTIA CONTRAI 

22.1. O licitante vencedor d 
• cumprimento do contrato.cauØ 
fiança bancaria, corresondenty 

,22.2. Caso a garantia presta 
emtidos sob a forma escrituryi 
custódia.autorizadõ pelo B.anf 
con forme definido pelo Minister 

22.3 Se for realizada a cauçki 
43.006-4 — Banco do Brasil S/? 
Tributos, 

22 4 Qualquer que seja a m 
assinatura do Contrato, o resr 

22 5 A garantia será renovadL 
valor seja objeto de alteraçãç 
(IGP M), fornecido pela Fun 

22 b Após o cumprimento 
Recebimento Definitivo da Obr 
sob requerimento, a devoluçã1 

23 DOS ÔNUS E ENCARGO! 

travessa São José n° 	 a 120 — Praça c 

, decorrentes da presente licitção se processara de acordo com 
p III, da Lei h 8666193; 

JAL 

terá apresentar como garantia da execução das obras e fiel 
o em dinheiro ou títulos de divida publica, ou seguro-garantia, ou 
a 3% (três por cento) do valordo contrato 

consista em tftu!os da dívida pública, estes deverão ter sido 
mediante registro em sistema centralizado de .liquidação e de 

do Estado do Para e avaliadas pelos seus valores econômicos, 
o da Fazenda 

em dinheiro, a empresa de'Jera depositar na Conta Corrente:  
— Agencia 4014-2, errifavovide Prefeitura Municipal de Acama- 

2tlidade escolhida pela Licitantb, devera ser entregue, rv ato da 
ivo comprovante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA.. 

sucessivamente até ,o tern'ro do contrato e sempre que seu 
utilizando-se para tai o Indica Geral de Preços do Mercado 

tção1 Getúliõ Vargas. • •• • : • 

l e integral do contrato, te ido sido expedido o Teimo de 
i ou Serviço de Engenharia, a Prefeitura Municipal de Acja fará,  
da garantia a CONTRATADA 

PREFE1~ W1 

• 	 . 	 uNIoosço'st4u,oa UM OVA flrn*5wÀ. 
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Municipio ao Atara  
ESTADO 00PARA 	 - 

PREF4ITURA MUNICPAL DOA CARA 
1 	

PODER XE(PUTIVO 

23. 1. Serão de inteira e exci4va responsabilidade da firma vencedora na forma do art. 71  da 
Lei n° 8 666/93, os salários d4s empregados e todos os er'argos previstos pelas leis fiscais, 
comerciais, sociais e trabalht4as, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, impostos, 
gratificações, etc, decorrentes li. 10 contrato que venha a ser ceebrado 

23 11 A inadimplência da Conratada para com os pagaments acima referidos não tratsfere o 
ônus da responsabilidade a Cqrntratante, nem poderá onerar ojcontrato 

4 
23.2. Caberá ao licitantevencdor 

a) Responder pelos danos e'4entualmente causados as wtalações dos prédios, mobiliário,  
7 	maquinas e demais pertence da obra, ainda quando praticados involuntariamente por seus 

empregados 

b) Assumir, inteira responsabilidade por acidentes de trabalho uando em serviço ou em trânsito, 
devendo tomar todas as medichs necessarias ao atendimento4e seus empregados 

c) Manter em atividade o numíro  de empregados contratados, 

d) Não transferir a outrem, no tdo ou em parte, o contrato, sem previa e expressa anu.,ncia da 
Contratante, 

e) Substituir, sempre que exigdo pela Contratante, através d(= memorando, independentemente 
de justificação por parte dbsta, qualquer empregado cija atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam julgad$ prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina da 
repartição ou ao interesse do s$rviço publico, 

f) Assumir inteira responsabüdadb pela execução das obras, nos termos constantes nos 
Anexos deste Edital, devend os materiais a ser empregados receber previa aprovação da 
Contratante, que se reserva o direito de rejeita-los, caso não satisfaçam os padrões específicos, 
ou não possuirem certificação onsoante as normas da ABNT;;  

g) Responsabilizar-se inteiramente pela boa execução dn obras, pelo fornecimento dos 
materiais conforme especificçao técnica e mão-de-obra qualificada, bem como pelo fiel 
cumprimento da programação esses serviços, previstos ne&e Edital e seus anexos, 

1 
h) Cumprir as exigências legàn sobre higiene ,e segurança do trabalho, inclusive promovendo 
palestras sobre o assunto parê' os seus empregados, 

i) Cadastrar os empregados O Departamento de Segurança da Empresa, bem como mantê-
los, 'quando em serviço, uniformizados e portando "C9ACHA" de identificação e com 
equipamento necessário parÈ o bom desempenho das ob4as, de acordo com a Lzlização 
prevista pela obra, 

» Exercer controle sobre assçiuidade e pontualidade de seu emprega os; 

4 	 PREFEITURA DE 
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Município cAtara  
ESTADO DC.. PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CAPÁ 
PODER EXECUTIVO 

k) Manter no local da obra cit serviços de engenharia o "Lv'ro Diário" que será destinado as 
anotações de ocorrências diárias, assim como as comunicações com a Fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Acara 

24 DO CONTRATO ADMINIRATIVO 

24 1 O Contrato a ser celebr ido com a licitc'nte vencedora, terá suas clausulas e condições 
reguladas pela Lei n°8 666/93e suas alterações, cuja minuta onsta de anexo ao Edita' 

24.2. A licitante vencedora,pos a homologação do certame licitatorio, será convocada 
oficalmente, para no prazo timo de 05 (cinco) dias assinar o contrato, sob pena de 
decair o direito a contratação, em prejuízo das sanções pretas no art. 81 da Lei n 2  8 666/93, 
garantida ,a previa defesa, 

24 3 Caso a Licitante retire slija proposta durante o período de validade definido no Edital a 
mesma perdera os direitos de assinptura Contratual 

244 Na recusa em assinar o 'contrato ou se ronidada a fazê-lo não atender ao chamado no 
prazo de 05 (cinco) dias ute , decairá do dire'o a contracção sendo facultada a Prefeitura 
Municipal de Acara, convocar is licitantes remanescentes, na brdem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesm condições propostas pela prmeira classificada, inclusive quanto 
aos preços, ou revogar a lic ação, independentemente da aplicação das sanções previstas 
neste edital 

244 Farão parte integrant do contrato todos os elementos apresentados pela ficitante 
vencedora que tenham servid de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e s anexos, independentemente de transcrição 

24.6. Correrão por conta da Contratante as despesas de pubhcação do extrato do contrato nos 
orgaos oficiais, que será providenciada ate 10 (dez) dias corriøbs 

24.7. Sem prejuízo do disposto ,na Lei 8666193, o contrato reto ente ao objeto descrito no item 02 
do presente Edital, sera fornalizado e conterá necessarianente as condições espec4icadas 
neste instrumento cõnvocatóri conforme Anexo XVII. 

24.t.Qcontrato deverá será: 

25. DOS TIPOS DÊ REÔÉBIr 

25.1.. Executado o contrato, o 

à) Provisoriamente, pelo re 
circunstanciado; assinado 
comunicação escrita do contr 

.:;rravessà São Joé .no. 120 

adb OBRIGATORIAMENTE xfigitalmente.  

ITO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

to será recébjdô. 	.. 	 . . . 	 . 	

. 

sável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo \ 
s partes em ate 15 (quinze) dias úteis, contados da 

•i*... 	,$.......... W 	PREFEITURA DE a 
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Munic%h2Acará 
ESTADO DO PARA 

:JÉITURA MUNICIPAL DO Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 

làr ou comissão designada pela' autoridade competente, mediante 
do pelas partes, após o decurso do prazo de observaç.ão, ou 
qação do objeto aos termos avçnçados no contrato, observado o 

66/93 

252 O recebimento provisor4bu efinitivo na exclui a licitante da responsabilidade çvil pela 
solidez e segurança das obra ,  dentro das lirn'tações estatuídas, quer pelo contrato, cuer por 
Ieg&ação pertinente 

26 DAS CONDIÇÕES DE PAdAMENTO 

.26.1. Iniciada a execução das bras pactuadas no Contrato d Empreitada por Preço Gobal por 
" item, o pagamento será efetutado conforme medições emitidas pela Fiscalização da 3bra, e 

faturas de 
1 
 vidamente . atestadac pela Prefeitura Municipal de Acara, que dará conformidade a 

porcentagem física executada fibedecendo ao cronograma de entrega da obra 

26 1 1 Para fins de pagamen serão observados os procedimentos adotados pela Prefeitura 
Municipal de Acara 

26.2. O pagamento das obras prestadas a Prefeitura Municip'I de Acara somente será efetuado 
mediante crédito em conta çorrente a ser especificada 'ela CONTRATADA no ç'ontrato 
administrativo 

26.1 Ë obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do conb ato, em 
compatibilidade com as obrigacões por ele assumidas, todas as condições de habilitação u 
qu&ifïcação exigidas na licitaçao (at 55, XIII da lei 8666193), ue para a devida comprovação, a 
cada solicitação de pagamentp, deverá juntar Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão 
Negativa de Débitos — CND junto ao Instituto Naconal de S@uridade Social - INSS, Prova de 

- Qukcição com a Fazenda Fetral,  Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art. 29, 
inciso III, da Lei n° 8 666/193, dentro do prazo de validade, sendo Certidão Cohjunta de 
Débitos relativos aos Tributosederais e da Divida Ativa da União, da sede ou do dorrucilio  do 
licitante, Certidão Negativa de Natureza Tributaria e Não ikibutaria da Fazenda Estadual da 
sede ou do domicilio do IicitanÚ, Certidão Negativa de Natureza Tributaria, ou outra equ valente 
na forma da lei da Fazendat 'Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
vigente 

26 4 O pagamento das obras!ontratados será efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV, alínea 
"a" da Lei n° 8 666/93, porepa da execução das obras tonforme o cronogramr físico - 
financeiro, medido e atesta u pelo fiscal da obía e apos ser atestada pela fiscalizMção da 
Prefeitura Municipal de Acara a etetiva execução das etapas ',previstas nesse cronogr&t'ia e no 
Edital Convocatório.  

26 b O pagamento serápçj meio de faturas devidame Le atestadas, acompanhadas do 
documento de comprovação fra execução das obras (medição da etapa) e apresentrçao da 
documentação abaixo relaciónacta e ainda o "check list" fiara recebimento de faturas de 
serviços 

« ' 	 • 	 Ø. 	 • 	
• 
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b) Definitivamente, por ser 
termo circunstanciado, ass 
vistoria que comprove a adi  
dispàsto no art. 69 da Lei n° 



PODER EXECUTIVO 

26.6 
í

Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto não for comprovado o 
recolhimento das contribuições sociais (FGTS Previdência 5 )ciaI), correspondentes ao mês da 
última:competência vencida, bm como, apresentada nota fiscallfatura devidamente atestada 
por servidor designado, conforaie dispõe o ad 67 da Lei n° 666193 1  e suas modificações, ou 
enquanto estiver pendente de flquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inad'mpIência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de 
qualquer natureza 

26.7. Após o devido processannto o pagamento será efetudo no prazo não superior a trinta 
(trinta) dias, contados a partir, da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, 
mediante a emissão de Nota:!, !' -,,  iscaWatura devidamente atestada pela Prefeitura Municipal de 

' 	Acara 

27 DA FISCALIZAÇÃO 

27 	A Prefeitua Municipal de Acara designara um servJor (técnico) apto a proceder a 
fiscalização da obra, obje o CONTRATADA, cabendo a fiscalização quanto a toda 
documentação apresentada pela empresa contratada, que a os analise, dará conformidade ao 
pagamento, conforme o artigo L7 e parágrafos da Lei 8 666193 1 e alterações posteriores 

27.2. A presença de fiscalização não exclui e nem diminui responsabilidade da contratada 
inclusive perante terceiros, por ualquer irregularidade 

27.3. A Prefeitura Municipal de Acara exercerá, ampla e irrest ita fiscalização na execução das 
obras, objeto desta licitação a qualquer hora, pelo Engenheiro designado pela '4efeitura 
Municipal de Acara, sendo a mesma realizada, individual u conjuntamente, para tcdos os 
efeit is adotando os procedu nentos e padrões previstos nos projetos, nas especificações 
técnicas e nas orientações de . parelhamento, 

27.4. A fiscalização da obra da Prefeitura Municipal de Aca a poderá exigir a substit\ção de 
qualquer empregado da Iicitant' vencedora, de acordo com o nteresse das obras, o que devera 
ocorrer em ate 24 (vinte e quato) horas após a solicitação, 

27.6. O documento hábil para comrovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos 
relacionados e referentes a excução das obras, será o DIARIO DE SERVIÇOS,  fornecido pela 
empiesa, onde tanto a contr4ade quanto a fiscalização, d verão registrar anotações diárias,  
visando a comprovação real Au andamento da cora e execuç o dos termos do contrato, sendo 
visaac por ambas as partes 

27.6 O DIÁRIO DE SERVIÇÓ5 deverá ser aberto mediant€ ermo circunstanciado, lavrado na 
prinnira pagina, corresponderte ao dia em que, efetivamente,3 empresa iniciar as obrar 

27.7. Concluidos as obras se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos, 
provisoriarnente, pela fiscalização ou pelo responsável por seu acompanhamento, que lavrará o 
TERMO DE RECEBIMENTO ROVISORIO 

PREFEITURA DE 0 
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PODER EXECUTIVO 

27.7.1. Para o recebimento pftvisorio, a CONTRATADA devérá fornecer a Prefeitura Municipal 
de Acara, se existirem, os ceflcados  de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem 
Corno os compromissos de mnut4nção gratuita e os manucis de operação e manutenção de 
maquinas, instaiações e equipmentos, 

27.8. Decorridos 30 (trinta) diL do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, se as obras de 
correção das anormalidades, porventura verificados fom executadas e aceitas pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Acara e, comprovados os pagamentos da contribuição 
devida a Previdência Social relativa ao peado de execução da obra, mediante a apresentação 
do Certificado de Quitação do, NSS e o comprovante do FÔTS, sera lavrado o TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO 

28 E3OS ACRÉSCIMOS E SUrRESSÕES 

28 A quantidade inicialmenté contratada poderá ser acrescda e/ou suprimida dentro clus 
limites previstos no § 1° do artirjo 65 da Lei 8666193, podendo a supressão exceder tal limite, 
nos termos do § 2°, inciso II do mesmo artigo 

29 DAS SANÇÕES 	
1 

29.1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrar'às ao objetivo desta licitação ou de 
satisfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos as penalidades 
estabelecidas nos artigos 86 e, 88da Lei n° 6666193 e suas alterações, garantida, sempre a 
defesa prévia, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber 

29.2. As sanções administrativas ensejadas pelo descumpritrento das condições estqbelecidas 
neste Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do l,resente certame, serão aplicadas 
de acordo com o procedimento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Acara, 

29.2.1. São hipóteses, entre o ,  LIxas, de praticas irregulares e suas respectivas sanções 

	

Ocorrênc+ 	
Sanções Admiistrativas que poderão 
ser 	aplicaø&s 

1 Deixar de entregar di umentação - Advertência, 
1 

exigida no Edital 	 1 	 - Multa, 
- Multa de mora, 
- Suspensão Temporária 
— Impedimento de licitar/contratar comi 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos,  

II azer Declaração Falsa 	 Advertência, 
-Multe;. 	 •. . 

— Kula de mora,' 
Suspensão Terrporaria 

PREFEITURA DE oa 

'WAcARA 
- 	. 	 1 	 - 	 •. 	 - 

Travessa São José no 120— Praça da Matriz centro — Acara 1 Pará — CEP 68690 C,)0 



• - 	 - 

- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Munic 	ai de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

Ul 	Apresentar documentação falsa - Advertência, 
- Mufta, 
- Multa de mora, 
- 	 Impedimento 	ije 	licitar/contratar 	com 
P1 'feitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

IV Comportar-se de modo iniMneo Advertência; 
- Multa, 
- Multa de mora, 
- Suspensão Terr porana 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com  
Prefeitura Municial de Acara ate 02 (dois)' 
anos, 

V Cometer fraude fiscal Advertência, 
- Multa, 
- Multa de more, 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos,  

VI Não mantiver a proposta ou desistir do Advertência, 
lance - Multa, 

-Multa dé  mora; .. 
- Suspensão Temporaria 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar, com 
Prt'feLura Municpal de Acara ate 02 (dois) 
anp, 

Vil 	Não assinar o contrato ou não retirar a Advertência, 
nota 	de 	empenho, 	quando 	convocado - Multa, 
dentro 	do 	prazo 	de 	validade 	de 	sua - Multa de mora, 
proposta - Suspensão Terrporaria 

- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com' 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos;  

VIII 	Entregar 	o 	objeto 	fori 	do 	prazo Advertência, 
estabelecido ou atrasar a execução de - Multi, 
obra ou serviço - Muita de mora, 

- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento "de 	licitar/contratar 	com 
!iteturaMunicpaI de Acara ate 02 (dois) 

'1 
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PODER EXECUTIVO 

1 1 

IX Não efetuar a troca do objeto, quando Advertência, 
notificado., - Multa;,  

-,Multa de mora 
- Suspensão Ten'poraria 
- 	n'pedimento 	de 	licitar/contratar 	com 

••.. 	•• 	• 	 . 	 .• 	 . 

Prefeitura Municipal de Acata ate 02 (dois) 
anos; 	. 	,•J 

X 	Substituir 	o 	objeto 	for 	do 	prazo Advertência, 
estibelecido - Multa, 

- Multademora,L 
- Suspensão Temporária 
- 	Impedimento 	de 	licita, r/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) i 

anos, 

Advertência; 
XI Deixar de executar qualquer obrigação - Multa, 
pactuada ou prevista em Lei eno Edital da - Multa de mora 
Licitação, em que não se comirle outra - Suspensão Temporária 
penalidade. 	 1 - 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 

Prefeitura Municipal de Acará ate 02 (dois) 
anos,  

XII 	nexecução parcial do conIV rato Advertência, 
- Multa, 
- Multa de mora, 
- Z'uspensão Terr.poraria 
- 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara até 02 (dois) 
anos,  

X1h1. Inexecução total Advertência, 
-Multa, 
- .Muftademora 	. 

- Suspensão Temporária 
- 	Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos; 	•. 	 • 	 •• 

29.1 Nas ocorrências dos itens ,  II III, V, XIII e XIV do acima, sm prejuizo de outras, será, ainda 
comnada a sanção de Declaração de Inidoneidade para Iici r e contrata com a Administração 
PubLica 

29.3.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos Itens II, III e V serão obrigato amente 
comunicados ao Ministério Pubico Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Publico Federal 

PREFEITURA DE a 

't'ACARA 
loas conTorno o NOVA hlrRJo. 

Travessa São José n°  120- Praça da Matriz centro - ACar Pará — cgp 68690 01)0 	5 



(a 	_ 
lfrist244  % 

MunicôAcará 
 

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A SARA 
PODER EXECUTIVO 

29.4. As sanções estabelecidas neste edital, não excluem ioutras previstas em Lei, nem a 
resuonsabilidade da licitante/cDntratada por perdds e dano que der causa pela pratica de 
irregularidades.  

29 As sanções estabelecida neste Edital, não impedem a z nulação/revogação da licitação ou 
a rescisão do contrato, a criter õ exclusivo da Administração 

30 00$ REAJUSTES DOS P1 tEÇ9S 

30.1. Os preços poderão ser reajustados, para mais ou para menos, a cada doze (12) meses 
(Lei Federal ri 10.19212001) contados da data limite da apresentação da proposta, aplicando-se 

' 

	

	a variação do Indice Geral de Preços — IGP - Dl, ocorrida no período ou outro indic,idor que 
venha a substituir, calculado msdiante a seguinte formula 

V(l - lo) 
---------- ---------------- 

lo 
Onde 	 n'r rpà r 	r a 

fl- R - \Iatar do reajuste procurado; 	 4 	 - 4 4 

V — Valor contratual a ser reaju'4çIo, 
]o indice .&isi •feré-se.aiSe  cqp 	(bte «4JJS 1:. 	ad 
— ndice relattvo à datado reást 	 1!$ 4$1t 	1t4 	i* 

31 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

31 E facultada a Comissão Permanente de Licitação ou auõnidade superior em qualquer fase 
da kÀação, promoção de diliqc.rtoia destinada a esclarece, ou complementar a instrução de 

	

/N\ processo, vedada a retirada ot.. inclisão de todo e qualquer 	umento ou informação constante 
da proposta; 

31.2. O recebimento das propdstas pela Prefeitura Municipal de Acara não implica em r?enhum 
direto ou compromisso com o proponente, alem do recebimen 4 o das mesmas 

3,1.3. A apresentação da prop ca obriga o proponente vencçdor ao cumprimento de tidas as 
dispnsições contidas nesta TOMADA DE PREÇO e seus anex )5 

31 4 A licitante devera examiar detidamente as disposições contidas neste EDITAL, pois a 
simçrs apresentação dos enfflopes 1 e II subentende o conhecimento integral do objeto em 
licitação, bem como aceitação ncondicional do presente EDI' AL, não sendo aceitas atgaçGe' 
de desconhecimento de quaIqur clausula ou condição 

315 A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassi 4  car a licitante que, no d&rso da 
icit ção, não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da Prefeitura Municipal 
de Acara, ou quando o represr'ntante legal da licitante se portar inconvenientemente durante a 
licitação, sem que lhe assista o direito a reclamação ou indenização de qualquer natureza;  

	

... .. .. 	.. 
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ESTADO DO PARA 

PREFEITuRA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

31 AS, Reserva-se a Comissão ermanente de Lic itação o dirqito de rejeitar todas as propostas, 
ben como propor a revogação ou anulação, sem que caiba qualquer indenização ou reembolso 
de despesas aos participantes .! , 

 

31.7.
., A decisão da Comissã somente será considerada definitiva apos homologação pela 

Autoridade Superior .  

31.3 A Prefeitura Municipal e Acara poderá revogar ou cancelar no todo ou em parte o 
processo, por razões de int$resse publico decorrente d fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e sufiqiente para justificar tal conduta devendo anula-la, por ilegalidade, 
de oficio ou por provocações d# terceiros .  

31.9. Nenhuma indenização cera devida as licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 
documentação e propostas relativas ao presente Edital 

311.10. , As licitantes deverão cumprir as recomendações deste Edital, uma vez que a 
inobservância de quaisquer de suas disposições constitui motivo de invalidação irreversivel das 
propostas 

31.11. O licitante e responsável pela fidelidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fa ~ .là ',n da licitação, pela manutenço do compromisso de fornecer o 
obpto licitado, nas condições estabelecidas, dentre,  do prazo ria validade das propostas 

á1. 17. A simples participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 
e condições deste Edital e tE us anexos, bem corno, a observância dos preceitos k?gais e 
regulamentares em vigor .  

31.13. A Prefeitura Municipal e Acara não tomara em consideração alegações posteri o res de 
enganos, erros ou distrações, verificados nos preços apreserrttdos 

31.14. A anulação da licitação induz a do Contrato e não gea obrigação de indenizar exceto 
pelo que já foi fornecido ate a c)ata em que ela for declarada desde que não seja imp 4tavel a 
culpa, promovendo-se a respoisabilidade de quem lhe deu causa 

31. 15 . 
 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base 

na Lei n° 8.666193 e suas alteraçõe$ 

31 ib O Foro para dirimir o& possíveis litígios que decoi erem deste processo seia o da 
Comarca do Acara/Para, afastdo qualquer outro, por mais prwdegiado que seja 

3117 Fazem parte integrant i 'este Edital 

Anexo[ 	1 - Memorial descntivo' e Especificações tecnicas 
Anexo II - Modelo de Procuraao/Credenciamerito, 

t4 
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PODER EXECUTIVO 
Anexo III — Modelo de Declaração conforme dispõe o inciso ,XXXIII do Art. 7 0  da Constituição 
Federal de 1988; 
Anexo IV - Modelo de Declaraão de enquadramento de micri e pequena empresa, 
Anexo V- Modelo de Declaraç4o de que cumpre todos os requisitos de habilitação, 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Atestado de Visita Tecniça, 
Anexo VII — Modelo de Declraçãp de inexistncta de fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação, 
Anexo VIII — Modelo de Apresentação da Proposta, 
Anno IX — Planilha de Orçamento, 
Anexo X - Modelo de Resumorinanceiro, 
Anexo XI - Modelo de Compoçpo de custos unitários;  
Anexo XII — Modelo de Compdição de BDI, 
Ant o XIII — Modelo de Composição de Encargos Mensalista, 
Anexo XIV — Modelo de Cronograma físico-financeiro; 
Anexo XV — Modelo de DecIarção Independente de Proposta 
Anexo XVI - Modelos de Declarações; 
Anexo XVII - Minuta do Contrato.  

Acara/PA 14 de maio de 2018 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACÃO 'TECNICA 

- MEMORIAL DESCRITIVO: 

• Este memorial descritivo tem,coitio objetivo estabeJdóér as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos a obra de Ampliação  da Escola Municipal Çirucure, no município de Acari - 
Para conforme os projetos compreendendo o fornecirnen 4 o dos materiais mão-de-obra com leis sociais,  
equipamentos, impostos e taxas assim como todas as despesas necessárias a completa execução as 
obra pela empresa contratada 

li- DISPOSICÕES GERAIS 

1 VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Compete a firma empreiteira minucioso estudo de verificação e comparação de todos es 
'csenhos dos projetos especifações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela PMA, bem como providenciar os registros nos órgãos competentes 

Para efeito denterpretaço de divergências entre as especificações;e os projetos prevaleceio 
estes Caso surjam duvidas, cabei a PMA esclarecer.  

A planilha de quantidadet1 partes integrantes da, documentação fornecida pela PMA, servir-- ',',o 
também para esclarecimentos err todos os itens de serviços através as indicações de caracteristic», 
a'mensões, unidades quantidade€' e detalhes nelas contidas 

Os valor s dos insumos 4s serviços afins, que não consta' m explicitamente na planilha de 
c,uantidades devera ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços 

Os serviços de caráter pemanentes tais como, pronto socorre, administração da obra limpeza 
da obra equipamentos e maquinajios deverão ter seus custos inserido na composição do BDI 

Nestas especificações deve ti4r perfeitamente claro, que todos s casos de caracterização co 
matérias ou equipamentos por ieterminada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
juizo da fiscalização 

2 OCORRÊNCIA E CONTROLE 

A empreiteira ficara obri,ada a manter na ocra um livro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sobre ar%damento da oo:a bem como observações a serem feitas pe'a 
fcalização 

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização devera aprese tar o "As BwIt" atraves de documentos que se tornem necessários,  
tais como plantas croquis deserlos detalhes etc.  

3 MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material, com maior enfase para o de acabamento como lajotas 
cerâmicas, ferragens esquadries' metais louças sanitárias e etc e ,tara sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização do memo 

Todos os materiais de'rão ser previamente aprovados rela fiscalização antes da sua 
apiicação 	 1 

A empreiteira será &'pgada a mandar retirar qualqer material impugnado polo -  
engenheiro/arquiteto fiscal den a' 'o prazo estipulado e devidame Is registrado no livro diario de 
obras 

Memorial Descritivo e Especificação Técnic 	 1 
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por engenheiro ou arquiteto desi?nado pela MA. Cabe ao fiscaL 
borar relatórios e outros elemént$ informativos. 
ição respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 
toda e qualquer modificação. 	. . 	. 
omissão de projetos, compete a fiscalização fazer a indicação e 
para execução dos serviços como por exemplo locais padrões 

4-FISCALIZAÇÃO: 

A fiscalização será exerc 
verificar o andámento das obras e 

O responsável pela fisce 
devendo a.PMA, ser consultada p 

Em caso de inexistência 
proceder às definições. neõessári 
modelos; cores, etc. 

5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras e quando 
necessário, através de ofícioou rpímorandos. . 	. . 	. . 

6 PRONTO SOCORRO 

A empreiteira deverá mamar no local da obra um serviço de Ironto socorro para atendimento, 
cio'- operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras 

7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Acontratada deverá manter na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que 
peimitam a execução com perfeição de todos os serviços alem dos demais elementos necessários t 
perfeita administração da obra corto, almoxarife, apontado vigia e etc.. 

A contratada devera comunicar com antecedência à PMA, o nome do responsável técnico, com 
suas prerrogativas profissionais 

A PMA fica no direito de exgir a substituição do profissional ind cado no decorrer da obra caso 
o mesmo demonstre insuficiente ipericia nos trabalhos ou indisposi~ em executar as ordens cl 
fiscalização.  

A mão-de-obra a ser empíegada nos casos necessários, devera ser especializada onde sera 
obrigatória a utilização dos equipar,entos de proteção individual (EM), apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operário juitamente com os crachás dos trabanhadores relacionados para obra 

A contratada será responvel pelas observâncias das leis decretos regulamentos portarias e 
normas federais, estaduais e rxunicipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato 
inclusive por suas subcontratadas 

Durante a execução dos srviços a contratada devera 

/ Providenciar junto ao CREA as anotações de respnsabilidades Técnicas - AR1 s 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes nos termos da lei n° 
6496-77 III 

v' Responsabilizar e pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos i 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmc pte no que se refere ao pessoal 
alocado nos serQ4os objeto do contrato.  

" Efetuar pagam.cs de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou qii vierem a incidir sobra o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos ser iços 

/ A contratada deeiã montar um escritório na obra om dependências confortavets 
para uso da fiaUzação dotado de pessoal e riaterial necessário ao perfeito 
funcionamento e atendimento dos serviços de construção.  

/ A vigência será ininterrupta por conta da contratada até o recebimento definido di 
obra 	 , 	 É 
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8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS 

A contratada será respnsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos andaimes a 
maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços ate a sua conclusão 

Os agregados serão estoydos em silos previamente preparados 

9—LIMPEZA 

A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
execução sendo responsavel pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra como made,ris materiais brutos tijolos etc.  

JII  - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS 

1 -SERVIÇOS PRELlMEINARES:: 

Placa de Obra em chapa galvanbfa 

AØlaca da obra será consti:t,t 
a óIeoobre fundo antïóxido cromaitc 
e obedecendo  modelo adotado ph 

Locação da obra 

• 	As locações deverão ser 
perímetro das edificações, deven.ç16 
obedecendo rigorosamente o prõjk 
de madeira devidamente nivela  
convenientemente do predioa corrti 
coordenadas os alinhamentos ser 
ou os eixos dos pilares assinalado c 

Será de responsabilidade a 
com o projeto: 

Caso o terreno apresentep, o 
por escrito a fiscalização a fim dp' 

A contratada não éxecua 
aprovação não desobriga da respo s 

2— MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação manual 

As cavas para furtdaçõ 
remanescente ser retirado para loc 

As cavas para fundação 
fundações a ser fornecido pela FI 
atinja o terreno com resistência con 

• Nas scãvaçõS necessár 
aos trabalhosa executar, tais: coni 
que se tornarem necessários no 
execução dos serviços II 

Mew 

• poderão ser executadas manu. 
a ser determinado pela FISCALIZA,Ç 
verão obedecer a dirriensões rniri 
AUZAÇAO (  devendo seri aprofürd 
ativei coma carga qe irá suportarl[: 
á execução da obra, a CONTRAT4\ 
escoramentos, drenagens, esgotj 
ntido de dar o máximo de rendimS 

(da da chapa de ferro galvanizada n° 2, com acabamento em tirita 
de zinco, e estruturada com réguade madeira aparelhada de3'5d", 
PMA que objetiva a exposição 

obais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o 
ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução 
e suas cotas de níeis construirém o gabarito fõrmado por guias 
pregadás a uma altura mínima re 60 cm, em caibros, afastados 

uir. Mediante os pregos cravados $o topo dessas guias, através de 
marcados com linhas esticadas ssas linhas marcarão os cantos 
m piquetes no terreno por meio de fio de prumo 
CONTRATADA a verificação do RJ e alinhamento geral de acordo 

)Iemas com relação aos níveis, a CONTRATADA devera comunicar ,  
dar solução ao problema 
ienhum serviço antes da aprova çø da locação pela fiscalização a 
bilidade da locação da obra por Ø  rte da contratada 

ente, devendo o mater;a' 

3s indicadas em projeto de 
caso esta cota mínima não 

\ tomará precauções quanto 
tos, rebaixamentos e outros 

segurança e economia na 

)escritivo e Especificação Técnica 	 (7 
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ESTADO DO PARA 
PREF'TURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Carga manual de entulho em c4ninhão  basculante 6,0m 3  

Todo entulho produzido na obra devera ser removido para locl indicado pela FISCALIZAÇÃO 
sendo que no período em queprmanecer na obra deverá ser acondicionado convenientemente em 
local próprio, separado e que nã4 'obstrua os caminhos de serviço e nem exponha as pessoas a risco', 
de acidentes 

Aterro apiloado 

Os trabalhos de aterro dverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 
sucessivas de O 20cm devidamente molhadas e apiloadas manualmeilte devendo ser executado após  
a limpeza e esgotamento das cavas de fundação 

Antes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo, a 
fim de garantir perfeita compactaçio do aterro. 

O material proveniente às escavações desde que seja Isento de materiais orgânicos, será 
aproveitado para aterrar as áreas que dele necessitem 

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas serão aterradas ' 
rLgularizadas de forma a perm r o facil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das agua 
superficiais. . . . 

• 	3 -FUNDAQÕES EESTRUTURÁ 

• Fundação corrida/bloco c/pedra. 

• 	. 	O alicerce será executado. 
O cimento utilizado será pc 
Pedra preta.; 
Areia com granulometria rri 

Baldrame em cone ciclopico c/p 

As vigas baldrame serão e 
projeto é as seguintês recõniendaç 

O cimento utilizado será PL 
Areia com granulometria n' 
O seixo utilizado será de 

Estrutu rã. iii concreto armad 
Contravergas).. . . 

Q concreto a ser utilizad 
lançadã concreto que apresente s 
antes, e a altura máxima admitida 
limite, admite-se à utilização de h 
lateral. Enquanto estiver sendo 
adensamento mecânico (vibração) 
da forma e envolver completameni 
vibração da armadura, caso contrA 

Os pilares, vigas, vergas 1 
com cimento areia e seixo 

As fôrmas serão de mad 
garantir à estrutura final as medid 
as condições peculiares do local, 
às normas da ABNT condizentês. 
conferidas ás medidas e .procedid 

argamassa n.o traço 1:3 

i concreto ciclópico, no traço 1:8, cimento.e areia respectivamente, 
Nassau, zebu ou similar CP II - .Z32. 

ia 

a preta incLforma 

cutadas em concreto ciclópico, deverão seguir as especificações de 
a complementares: 	 :. 

;Nassau; Zebu ou simitarcP 11-232; 
ia; 	. 	. 
iulometria média, 	. 	. 

fck25MPA. e/forma mad. Branca (Pilares, . .Vigas Vergas e 

será da classe especificada em ;irojeto. Em nenhum caso será 
is de pega iniciada, ou que tenha sbo misturado mais de urna hora 
ara lançamento em quéda é de 2,00m; Se a peça ultrapassar esse 
p adequado, como funil ou tromba, 'dÜ lançamento através de janela 
hçado e imediatamente após o lançamento será procedido o 
Lirante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos. 
á armadura, adquirindo à melhor oqipsistência. E importante evitar a 
resultará em diminuição da aderêpa 	

1 contravergas serão executadas em concreto armado Fck 25 Mpa ( 

rite .de boa qualidade convenienternente escorada, com o fim de f 
constantes no projeto. Caberá à Secutante da obra, cõnsiderancio ti 

resentar projeto detalhado do escoràmento e das formas, atendendo 
material empregado (madeira e/oJ aço) Antes do lançamento senão 
.limpeza. Caso recebam.tratamentd com produto antiaderente, este 

íl Descritivo e Especicação Técnica[  
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇARA 

sara aplicado antes da colocação da armadura Sendo formas absotventes durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água' 

O aço empregado na obra será das classes CA 750 A e CA-60 e somente poderá ser 
procedência reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais a sua constituição ou a 
estabilidade do conjunto 

O cimento utilizado será Puty, Nassau Zebu ou similar CP II - 2$2 
Areia com granulometria nidia 
O seixo utilizado será de giranulometria media 

4 - PAREDE E REVESTIMENTO 

Alvenaria com tijolo cerâmico a utelo 

Será executada parede e. 
máxima, assentados com argama 
1:6 com 0,70 ide aglutinante par 
dimensões, indicadas no projeto ar 
e aprumadas. Na execução desse !  
dentro da obra, preparo da arg 
deverão estar completamente ch(l 
cerâmicos será executado com jui 
da ABNT. 

Os vãos das portas e jan 
concreto armadà.' 

Chapisco traço 1:3 

Trata-se da camada de arç 
• aditivo, possuindo baixa consistên 
d€ revestimento 

A argamassa de chapisco 
aditivo). O 'chapisco deverá ser a 
predes. Para aplicação do ch 
eflorescências, materiais soltos 'ou 

Os' processos para limpe 
• materiais. 'soltos". Escovar e' lavar 

remoção de óleo desmoldante, ç 
solução alcalina de fosfato triso 
enxaguando, em seguida, com ági. 

Pode-se, ainda, saturar a 
de concentração) durante cinco mi 

Podérão ser . empregados 
cerdas de aço, lixamento mecânip 
ar comprimido ou lavagem õom"ág 

Q,Uanda,' a base apresen' 
execução do chapisco deverá Ser i 
sobre toda aérea da base que 
obtenção de uma mistura homog 
podendo ser adotado volume corrE 

A areia poderá ser medida 
de acordo com oseü irtch'amento 

A,'quantidãde d.e água ,ser 
trahafhatilidade adequada à utiliza 

,Deyérã, ser preparáda apei 
se evitar o início do seu endurecim  

tijolo cerámico, assente a cutelo, 
mista de cimento, areia e aditivo 

ada m3  de argamassa. As parede' 
jitetônico, devendo as fiadas ser 
rvio, consideram-se material em 
iassa, marcação e execução da 
s, com espessura máxima de 12 
is de 'amarração de acordo com c 

caso não sejam coincidentes 

verá ser preparada no traço 1:3 
ado sobre qualquer base' a ser 

sco, a base deverá estar liml 
aisquer produtos que venham' a pi 
da base poderão ser os seguir 

superfície com água ou 'aplicar 
ca e outros contaminantes gordi. 

? (30g de Na 3PO4 .em um' li' 
impa em abundância. 
'erfície com água limpa, aplicar so 
:os.e escovar em abundância. 
ia limpeza, processos mecânico: 
u jateamento de areia) sendo a 'r 
em seguida. 
elevada absorção, deverá ser 

lizada através de aplicação vigoro 
pretende revestir. As argamass 
a. O cimento deverá ser medido 
ondente a 17,85 ou., 35,7 litros, res 
,peso ou em'voiume, em recipien  

s com. 12 mm de espessura 
inante organo-sintético, traço 
decerão aos alinhamentos e 
amente niveladas, alinhadas 
,-obra, transporte de material 
naria. As juntas horizontat, 
O assentamento dos 'tijolos 
preconiza ,a ,NBR 8545:1984 

as vigas, levarão vergas'de 

e cimento: 3 de areia 'média-t 
,estica, ou seja, em 'todas' as 
livre de pó, graxas, .óleos, 

dicar a aderência.' 
Para remoção de põe' de 

de água sob pressão. Para 
os escovar a superfície com 
de água) ou soda cáustica, 

?rminada pelo aspecto da n 
prevista. 
'quantidade de argamasse 
;antes do seu emprego. 

)escritivo e Especificação Técnica:`  

assa constituída de cimento, 
destinada a promover maior 

rossa, água e, eventualmente, 
icia entre a base e .a camada 

lo de ácido .muriático'(S a'lO% 

áscovamento com escova de 
bção da poeira feita através de 

-molhada suficientemente. A: 
da argamassa, continuamente, 
deverão ser misturadas até 'à 
i peso, 25 ou 50 kg por sapo: . 
tivamente.  
impo e íntegro, dimensionado 	/ '1 

déverá estar coesa e com' ' 

para cada etapa afim de 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

O procedimento para a execução das argamassas devera obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e teto com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção 

Fabricação em misturadomecanico 
A ordem de colocação no mistur&or devera ser a seguinte 

parte da agua, 	 1 
-a areia 
- outro aglomerante se houver 
-. cimento 	

. . o caso. 
.... 

resto da água com o aditivo se f  
A mistura mecânica devert ser contínua não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos 
A dosagem prevista, esperificada pela proporção deverá ser eU volume seco e deverá ser 

obedecida rigorosamente para cada aplicação 
Fabricação manual 
Só será permitido o amasamento manual para volumes inferires a O 10 m3, de cada vez e 

/\ 	quando autorizado pela Fiscalização 
A masseira destinada ao oieparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada A 

evasão de agua acarreta a perda ce aglutinantes com prejuízos para a resistência, a aparência e outras 
propriedades dos rebocos 

Para amassamento menus, a mistura devera ser  executada em superfície plana, limpa, 
impermeável e resistente seja em asseira tablado de madeira ou cimêntado com tempo minimo de b 
minutos,  

A mistura seca de cimento areia devera ser preparada com auxilio de enxada e pá, ate que 
apresente coloração uniforme Eri; eguida a mistura será disposta em orma de coroa e adicionada a 
água no centro da cratera formada A mistura prosseguira ate a obtenç de uma massa homogênea 
acrescentando-sé, quando necess ç  rio mais um pouco de água para co ferir a consistência adequada 
argamassa 

Quando a temperatura fotjelevada ou a aeração for intensa, àfura devera ser feita através d 
umedecimentos periódicos, 

estabttcidos 
 pela Fiscalização 

Massa única p/ recebimento de ptura 

A massa unica é o revesti 1ento com acabamento em pintura !4ecutado  em uma única camada 
Neste caso, a argamassa utiliz 

11
e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz 

de cumprir as funções tanto do eni Lnço quanto do reboco, ou seja regulrização da base e acabamento 
Todas as paredes interna Fe  externas que não serão revestio

nt
e com cerâmica serão revestidis 

com massa una com ararnassj ho traço 1:2:3  (cimento aditivo liga 	de fabricação industrial e areia única  
fina) espessura 3 cm 

As paredes antes do iniciloí  da execução da massa u" ca deve mo estar com as tubulações que 
por ela devam passar, concluidasj phapiscadas mestradas e deverão s4ç convenientemente molhadas 

Os rasgos efetuados para instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação ia 
tela metálica galvanizada ou pelo : pc'himento com cacos de tijolos ou blbcos 

A massa única dever apresentar acabamento perfeito,primorosamente alisado a 
desempenadeira de aço e esponj1 v de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme 

Com a superfície ainda ui da procede-se a execução do chapisco e posteriormente a da massa 
unira.  A argamassa deverá ter cdi, sistncia adequade,  ar, uso compatível com o processo de aplicaçãd 
constituída de areia fina com dim são máxima de 1,2mrn, e cimento e aditivo 

A areia a ser utilizada 	erã ser espalhada para secagem Em seguida será peneirada 
utmzando-se peneiras cujos dIamE $ serão em função da utihzaçâo elargamassa 

A base a receber a ma, a única devera estar regularizada Caso apresente irregularidades 
superficiais superiores a 10 mm t scomo depressões furos rasgos, eventuais excessos de argamassa 
das juntas da alvenaria ou outras hências deverá ser reparada antes de iniciar o revestimento 

A aplicação da massa un a devera ser iniciado somente depois de concluidos os serviços a 
seguir indicados obedecidos a sei prazos mínimos:  

24 horas após a aplicação do c 	isco, 
4 dias de idade das estruturas 	ncreto, das alvenarias cerâmicas ede blocos de concreto 

ação Técnia Mem 	'1 Descritivo e Etpecific l 



ESTADO DOPARA 
PREFEfÍTURA MUNICIPAL DE AC 1ARA 

O plano de revestimento será determinado através de, pontos de referências dispostos de forma 
tal que a distancia entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira geralmente régua de 
.aRimíniõ,:a ser utflzada. Nessesikontos,  deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se pan tanto argamassa idêntica à que sei1a empregada no revestimento 

Uma vez definido o plano de revestimento devera ser feito o prenchimento das faixas entre as 
taliscas empregando-se argamassa que será, sarrafeada em seguila constituindo as guias ci' 
mestras 

A massa única só será executada depois da colocação dos marcos das portas e antes da 
colocação de alisares e rodapés.  

Os materiais componentes das argamassas deverão atender as recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal areia e agua 
- imento - Devera ser novo não se admitindo a utilização de cimento empedrado 
- Areia - Deverá apresentar granuljpietria e características condizentes $m o tipo de argamassa que 
corppora Poderá ser grossa, médi, fina (peneirada) comum com po'tàs impurezas ou lavada 

K proveniente de jazidas (leito de rioi) 
- Água - Devera ser tal que não 	 sente impurezas tais como sais, álcalis  ou materiais orgânicos que 
possam prejudicar as reações  cor'o cimento A agua potável da rede de. 'abastecimento é considerada 
satisfatona para ser. utilizada 

O procedimento de execião deverá obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas - matenal, preparo aplicação e manutenção 

5-COBERTURA  

Trama em Madeira p1 Telha Cerrtica Tipo Plan Ate 2 Aguas 

Sobre as paredes será coistruida a estrutura de madeira do telhado da edificação as madeiras 
utilizadas na execução do telhadc) serão de lei tipo Maçaranduba A'ngslim vermelho ou similar, com 
dimensões compatíveis com o porto  da obra ri 

Cobertura - Telha Tipo Plan 

As telhas serão do tipo p1n  fixadas na estrutura da cobertura obedecendo às especificaçõe5 
técnicas do fabricante A colocaç& será feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas perpendicularr 
a cumeeiras Sendo o sentido da montagem contrário aos dos ventos dominantes obedecendo o 
detalhamento do projeto ii 

Cumeeira de barro 

Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura fabricante 
Brasilit ou Similar, obedecendo as especificações do fabricante 

Imunização p/madeira c/carbotinum 

O madeiramento estrutural (tesoura terças caibros ripas etc.) deverá ser previamente 
imunizado com produto específico para esse fim e aprovado pela FISCP IZAÇAO 

Emboçamento com argamassa traço 1 2 9 (Cimento, cal e areia) 

Todos os beirais e cumeeias serão encaliçados com cimento e ireisis no traço 1 4 

6 - PISOS/RODAPÉS 

	Arvàr, 

Camada impermeabilizadora e=Ocm

Antes do lançamento do Çstro, para isolar o solo da estrutura e fundação devera se ob 
uidadosamente a limpeza das avas isentando-as de quaisquer ,jiateriais que sejam nocivos ao 
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Calçada (incluindo alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) 

Nos tocais definidos em 
indicadas, corno segue: A fund 
argamassada no traço 1.:8(ciment 
baldramé.será em concreto cicló 
baldrames será preenchido. com  
acabamento. Sobre o aterro com 
branca espaçadas de tOOm ou fc 
forma alternada, unidos pelo vértk 
de espessura e acabamento de 
madeira; enas suas espessuras s 

'rojeto serão executadas, õalçada de proteção nas dimeníões 
ão será direta, constituída de sapata corrida em pedra preta 
areia), com dimensões de 0,20 x 0,30m (largurã x profundidade). C). 

> FCK15MPA com :Ü,lOni de espessura. O caixão formado pelos. 
rro arenoso até atingir a aiturade 0,10m abaixo do nível de 

tado e nivelado, serão executadas juntas em réguas de madeira 
ando quadros de 1,00m. de lado. Qs quadros serão preenchidos, de 
tipo dama, em concreto com seixo —resistência 13 5MPA com 10 cm 
ipenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
i aplicado produto a base de asfaltqformando as "juntas sacas". 

() 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

concreto tais como madeira em1 decomposição etc. Os pisos indicados receberão uma camada  
impermeabilizadora em concreto ciclopico com SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo 
fabricante 

O cimento utilizado será F'hty, Nassau Zebu ou similar CP II - Z2 
Areia com granulometria media.  
Pedra preta 

Camada regularizadora no traço 1 4 

Todos os pisos com acaba nento em cerâmica levarão uma argamassa de cimento areia média 
ou grossa no traço 1:4, espessur 02 cm com a finalidade de nivelar l receber o revestimento fina 
obedecendo aos níveis ou 1  incliiações previstas para o acabamyito que os deve recobrir 
regularização das áreas para os pisos com acabamento em argar4jassa de alta resistência, será 
executada com argamassa de cinento e areia media ou grossa ne traço 1:3 desempenado e con 
espessura de 03 cm 

Quando o material a empi egar for de origem natural (v .g., granito) o assentamento somente 
podara ser feito com a orientação Øa FISCALIZAÇAO 

A referida camada dará o cimento do piso acabado de acordo m a seguinte relação 
-Áreas secas 5O,5% 	EI 

- Áreas molhadas 0,5%5x<1,5%  em direção ai ralo ou a porta de saída; e 
- Boxes de banheiros 1,5 0/55x52,5%  em direção ao ralo O cimento utilizado será Poty, Nassau 

Zebu ou similar CP II - Z32 
Areia com granulometria rç édia ou grossa 

Lajota cerâmica - PEI IV - (Padrão Medio) 36x35cm 

Os pisos determinados 	projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35x35cir 
antiderrapante, PEI IV Tipo A fricante Porto Rico Cecrisa ou Simikr, a lajota deverá ser aprovada 
pela fiscalização 

A argamassa colante ind4rialirada utilizada será da Quartzolit, 	Belém ou similar,  
O rejunte utilizado será da uartzolit ou Similar, na cor a ser octerminada pela fiscalização 

Rodapé Cerâmico h = 7cm 

Os rodapés são o elel de acabamento e proteção da trnç 
O assentamento das peças se dará com argamassa ainda fresca ter 
cimento em pó soore a supel A argamassa de assentamento será i 
condições de exposição de superfície ás intempéries, bem como 
superfícies impermeáveis. . . 

'das paredes com os pisos. 
)-se o cuidado. de pulverizar 
traço 1:3 ou 14 conforme as 
necessidade de manter as 

MemoiM7àI Descritivo e Especificação Tecnicã 
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Às portas em madeira 
obedecerão rigorôsamente as in 
gerais. Os tipos edimensões bá5 
os Vãos ser confirmados na obra 

• partes brancas, carunchos e bi 
aparência. 

Nos Focais indicados em 
vedadas, conforme definido ' em 
com prévio, tratamento com pintui 

Conforme especificaçôe 
de acordo comas boas normas ii 

Os caixilhos das esquad 
de 7,50 x 100cm. As' folhas ter 
érido que á último pinázio terá 1 

As féchaduras das portai 
• tipo alavanca e de •  trinco reveN 

chaves deverão 'ser fornecidas ei 
As dobràdiçaá serão de 

• mínimo de 03 (três) unidades poi 
Os rebaixos ou encaixe 

emendas, enchimento com talisc 
A. localização, das feira 

evitadas disçrepâncias.de posiçã 
A lócalização do asser 

identificável pelo sentido de abe 
As maçanetas dás port 

acabado. 	.. 
Antes do assentamento, 
As soleiras serão assen 
As soleiras deverão cast 

ao seu funcionamento. 
Nos vão de todás as 

espessura de 03 em. Receberái 
de exposição de superfície as 
impermeáveis. 

O peitoril deve ser col. 
argamassa de assentamento 

8- INSTALAÇÕES ELETRICA$ 

Os serviços de instale 
concessionárias locais. 

Será instalado no quad( 
quadró de distribuição devem s 

As tomadas universais dG 
Todos os interruptores d 

PVC4'x2 
Luminárias tipo paflon etii 
Todos os' elettodutos qi 

rosqueado, com acessórios, r 
de quantidades. " 

Serão fornecidos e instai 

rv 

erão executadas segundo técnica ara trabalhos deste gênero e 
cações constantes nos projetos, det ilhes especiais e especificações
tas obedecerão rigôràsamente o pro4o de arquitetura, devendo todos 
ntes da fabricação. A madeira devei', i ser de lei, bem seca, isenta dv 
as, sem, nó.s ou fendas, que õonrometam a sua durabilidade e 

Stanta deverão ser instaladas gradá e portões de ferro com alturas 
:lanfá.., As 'grades de ferro serão lixa( as'.e receberão pintura esmalte 
anticorrosiva.  

do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados 
kadas e serão confeccionadas em çi ,àrfis metálicos tubulares. 
s de madeira serão do tipo aduela' alizar com dimensões mínimas 
couçoeiras com 10 cm de largura   pináziõs com Bem de largura, 

cm de largura.  
de madeira deverão ser de embutir, çempre de cilindro e maçaneta do 
iel acionado pela maçaneta e pela Ichave com 02 (duas) voltas As 
duplicata.  
nêtal cromado do tipo reforçado,.canel de '3 W' x 3" e serão ro, 
olhas. 	. 
terão a forma das ferragens não ,sendo toleradas folgas 'que exijam' 
derradeira, etc.  
?ris nas ' esquadrias será medida cem precisão, de modo a serem 
ou diferenças de nível perceptíveis à vista 
amento das ferragens será deterrinada pela 'fiscalização' se não 
ira constante em projeto 

salvo em condições especiais s€4o localizadas a 105 cm do piso 

ferragens deverão ser aprovadas, 
s com argamassa dá traço 1:3, ci 

ecessário, possuir rasgos, rebaixc 

as', considerar soleiras em gràr 
argamassa de assentamento tra 

tempéries, bem como da nece 

do por funcionário especializado 

es. elétricas obedecerão: às nr4mas da ABNT e' normas 'das 

,,, de ' distribuição existente 04 disjuntores. Os disjuntores utilizados no 
DIN,' fabricanté GE ou Simflar. ' 	,'. 	 .'. 

erão ser da Perlex ou Similar. 	O:  
em ser para 1 OA-250 v Fab Perlex ou Simdar, instalados em caixas de 

plástico de sobrepor 1x15W 
ão de PVC (normatizados), Fab Tigre hidrosol ou Similar, rígido,  
Dectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 

Jos ventiladores de teto .  

orial Descritivo e Especificação Técnica 	 - -. 	9 

la fiscalização. 
ento e areia. 
.e outros detalhes imprescindíveis 

'pálido na largura 'da párede e 
T3 ou T4 conforme as condições 
idade de manter as sup.erfíóies 

icando a cargo da contratada a 
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j ESTADO DOPARA ... 

LkTURA MUNICIPAL DE ASARA 

brem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas, 
quando perfeitamente enxutas 

erão preparadas com o emprego 	t 4 lixas, cadavez mais finas, até 

r'ialte exigem no mínimo duas demãos de acabamento devendo 

1

!  pacto e as intempéries. 

1inadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com as 

jerá aplicada após ,ã anterior estar completamente seca, convindo 
S entre demãos sucessivas. 	. •' 
haflr entre demãos de massa e d tirita, observando um' intervalo 

efinidas pela administração da obra atendendo aos padrões do 

PREFI 

• . 9- PINTURA 

Todas as superfícies a 
lixadas,, e só poderãà ser pintadas 

As:  superfícies de madeira 
obter-se superfícies planas e lisas. 

As tintas à base de es 
apreséhtar elevada resistência ap. 

As tintas só poderão ser: 
instruções do respectivo fabricantc 

Cada, demão de tinta só 
observar um intervalo de 24:00 hoi 

O mesmo cuidado devr 
.mínimo de 48:00 horas. 

*N 	As cotes serão 
município. 

Pintura acrílica 

Antes de efetuar qualquc 
todas as infiltrações à trincas ex 
tratamenW adequado para cada 
fissuras tratadas com ãrgamassa: 

, 9s superfícies a serem pintadas 
execução dos serviços. Todos os 
quanto ao intervalo de tempo, epti 
Normas. Brasileiras. 

Cada demão de tinta só 
observar um ,intervalo de 24 horas 

Deverá ser aplicado sela  
similar., observSido-se o intervalo 

Deverá ser aplicada e i 
qualidade, de forma a obter super 

Deve ser aplicada com a 
finas e sucessivas. Aplicada a 1.: 
lixada, dom lixa de grão 100  15 
nivelamento à, após.à período de. 

Esmalte sobre madeira c/ massi 

Nas esquadrias de made 
correção das imperfeições utiliza 
tinta esmalte da Coral Suvinil ou

ei' • Se as cores riâo estiv 
mesmas, mediante prévia constf 
lixada, esta será: c'uid.adosament 
todo pó,, antes de aplicar a demãd 

Toda superfície pintada 
tonalidade e brilho (fosco, semi -  

serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 
tentes na alvenaria e junto às esqLsadrias externas e internas com 

situação devendo ser utilizado hi&o' jateamento com hipoclorito as 
semi-flexível e duas demacs de mperfrieabilizante acrílico 
(lverâo ser examinadas e corrigidasde quaisquer defeitos antes da 
9uidados quanto as superfícies estam secas e limpas e precauções 
4demãos, deverão ser observadas 93nforme  recomendações das 

fj 

Jpoderá ser aplicada quando a procr dente estiver perfeitamente seca 
entre duas demãos sucessivas. 
dor acrílico para paredes .em duas demãos da marca SUVINIL ou 
¶ secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante: 
ada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou. similar de mesma 

c1ie perfeitamente lisaregular e limpa, pronta para receber pintura 
esempenadeira de açõ ou espátulisobre a superfície em camadas 
mão após um intervalo mínimo de três horas a superfície deve ser 

fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2a  demão corrigindo o 
cagem proceder o lixamento final 

hLselador 

a preparação se fará com o lixrànto e limpeza das superfícies, 
do massa a óleo lixamento para nivelamento para depois aplicr a 
itnilar. '  

definidas no projeto caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as 
ao autor do projeto Todas as veies que uma superfície tiver sida 

limpa com uma estov a e depois com um pano seco para remover 
àguinte 

eçerá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a textura 
rilho e brilhante) 

ãos, sobre superfície metálica 

o deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar, 	J 
mento Fosco de acordo com projeto arquitetônico com 02 (duas) 
tre as demãos 

ri al Descritivo e Especicação Tecnic 	 O 

Pintura .esmalte fosco, duas det 

'A grades, portões de f€ 
na cor Preta e 'Camurça, acai 
demãos e intervalo de 24 horas 

Mer 



FIZ.:____ 

ESTADO DO PARA 
PREFJTURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Devera ser aplicado an4ferrLginoso  nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
CORAL ou similar, observando-sé'to intervalo de secagem mínimo e dduido conforme recomendações 
do fabricante 

Todas as esquadrias e similares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas com 
a aplicação de massa plástica Pará correção de defeitos mais grosseiros pois esta não da acabamento 
perfeito e apos sua secagem lixare aplicar massa rápida Luxforde em  .amadas finas, para correção de 
pequenos defeitos, que será postett1ormente lixada com lixa de 220 a 49 para acabamento liso secagem
minimo e diluído conforme recomÉjpdações do fabricante 

17'—SERRALHERIA 	 • 

Placa de Inauguração em açoIlea baixo Relevo (40x30cm) 

Devera ser fornecida e in4alada uma placa de inauguração do obra em aço escovado de 40 g 
60 cm conforme modelo adotado pela PREFEITURA MUNICIPAL DL ACARA devendo o fornecedor 
oferecer uma garantia de 12 mesps com referencia à qualidade do material utilizado na confecção da 
placa 

18— LIMPEZA 

A contratada devera efetuêr a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 
demais setores. 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excesos 
Todos os pisos serão cuidadosamente limpos retirando-se toda e qualquer sujeira aderente 

lavados, a fim de apresentar svperficie uniforme isenta de qualquer impureza manchas e outras 
imperfeições, encontrando-se em, perfeita condições de utilização. 

Todas as alvenarias elempntos vazados revestimentos, aparelhos sanitários, etc serão limpos 
abundante e cuidadosamente lavcJos de modo a não serem danificaos outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza 

Todas as fechaduras &verão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 
nivetanièntõ das portas; 	 • 	• 

Todos os aparelhos de iki'minação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o 
• perfeito funcionamento dos mesmos  o estado das lâmpadas. 	 • 

/ - 	 Todas as esquadrias devrrão  ser convenientemente limpas polidas e lubrificadas as dobradiças 
trincos e fechaduras 

..... ..... .. ...... 

ilt 
• 	• 	•• 	.• 	• 	•, 	• 	 •IHL 	 • 

Cesar Eduar J4\QIaS Fdho 

CREWP 	so2763129 
h hairo Civ 

i  
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ESTADO DO PARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
IT 

- MEMORIAL DESCRITIVO 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos à obra de Ampliação da Escola Municipal Sitio Novo, no município de 
Acará -Pará, conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis 
socais equipamentos imposto, e taxas assim como todas as despesas necessárias a completa 
execução da obra pela empresa contratada 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES 

Compete a firma empreiteira minucioso estudo de verific ição e comparação de todos os 
desenhos dos projetos especificações e demais elementos intec.rantes da documentação técnica 
fornecida pela PMA, bem como providenciar os registros nos órgãos}ompetentes 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especifcações e os projetos prevalecerão 
estes Caso surjam duvidas, caberá a PMA esclarecer.  

A planilha de quantidades partes integrantes da documentção  fornecida pela PMA, servirão 
também para esclarecimentos em todos os tens de serviços atravM das indicações de características,  
dimensões unidades quantidades e detalhes nelas contidas 

Os valores dos insumgs dos serviços afins que não constrem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverá ser considbrado nas composiç5es de custos do: referidos serviços 

Os serviços decaráter permanentes, tais como, pronto secqro, administração da obrá, limpea 
da obra equip3mentos e maquários deverão ter seus custos inseri os na composição do BDI 

Nestas especificações deve icar perfeitamente claro, que tgd4 os casos de caractenzaflo de 
matérias ou equipamentosp determinada marca, fica subenWdido a alternativa "ou similar' a 
juizo  da fiscalização 

2-OCORRÊNCIA E CONTROE E 

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um ivrÓ diário de obras, destinado' as 
anotações pela contratada sobre o andamento da obra bem como observações a serem feitas pela 
fiscalização.  

A empresa responsável em decorrência de eventuais altecições feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização deverá aprt sentar o "As Bwit através de documentos que se tornem necessários 
tais como plantas, croquis deL 1  ílhos detalhes etc.  

3- MATERIAIS A EMPREG 

O emprego de qualqk er material, com maior ênfase para o de acabamento como laotas 
cerâmicas ferragens esquac ias, metais, louças sanitárias e ett estará sujeito a fiscalização que 
decidirá sobre a atualização dó] mesmo 

Todos os materiais everão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 
aplicação 

A empreiteira seráJ 1 obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal 	itro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 	- 

obras 
e 

I I 	 1 

M'.rnorial Descritivo e Especificação Tánida 	 i 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇARA 

4- FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA Cabe ao fiscal 
verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações 
devendo a PMA ser consultada para toda e qualquer modificação 

Em caso de inexistenci ou omissão de projetos ,  compete à fiscalização fazer a indicação e 
proceder às definições necessárias para execução dos serviços, corno por exemplo, locais, padrões,. 
modelos,corés, etc. . . 

- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas nd livro diário de obras e quando 
necessário ,  através de oficio ou memorandos 	

1 

6- PRONTO SOCORRO 

A empreiteira devera manter no local da obra um serviço de pronto socorro para atendimentos 
dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras 

7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA :  

A contratada devera mnter na direção da obra um prepostc com conhecimentos técnicos que 
permitam a execução com perfeição de todos os serviços além do.; demais elementos necessários a 
perfeita administração da obra como, almoxarife, apontado vigia e etc 

A contratada devera codiunicar com antecedência à PMA, o nome do responsavel técnico ,  com 
suas prerrogativas profissionais);,. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 

A PMA fica no direito d exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra caso 
o mesmo demonstre insuficiere perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização 

A mão-de-obra a ser epregada nos casos necessários ,  dvera ser especializada onde sara 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EM), apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operãric juntamente com or, crachás dos trapplhadores relacionados para obra 

A contratada será resp~nsa, el pelas observâncias das leis 1  decretos regulamentos portarias e 
normas federais, estaduais municipais direta e indiretamene aplicáveis ao objeto do contrato 
inclusive por suas subcontratads 

Durante a execução do, serviços a contratada deverá 

/ Providenciar 4unto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ART5 
referentes aoobjeto do contrato e especificações pertinentes nos termos da ei n° 
6496-77. 	.. 	 . . 	 .. 	 . . 

/ Responsabitiar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação sdial e trabalhista em viqor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos rviços objeto do contrato 

/ Efetuar pag ientos de todos os impostos Lixas e demais obrigações fiscais 
incidentes oc que vierem a incid i r sobre o ob to do contrato ate o recebimento 
definitivo do 1  serviços 

/ A contratad deverá montar um escritorio na obra com dependências confortaveis ' 

para uso d fiscalização dotado cc pessoal e material necessária ao perfeito 
funcionam( d o e atendimento dos serviços de construção 

/ A vigência S ra ininterrupta por conta da contra4 ada, ate o recebimento definido da 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

8- EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos andaimes e 
aquinarios assim como pequenas ferramentas necessárias ao 'Lom andamento e execução aos 

serviços ate a sua conclusão 
Os agregados serão estocados em silos previamente preparados 

9 -LIMPEZA 

A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
execução sendo responsável pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra como mad&ras materiais brutos, tolos, etc.  

II - ESPECIFICACOES TÉCNICAS .  

1 SERVIÇOS PRELIMEINARI$ 

Placa de Obra 

A placa da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada no 26 com acabamento em tinta 
a oleo sobre fundo anbõxido crqmato de zinco e estruturada com regua de madeira aparelhada de 3"» 
e obedecendo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposição de informações 

Locação da obra 

As locações deverão ser globais e sobre um ou mais qadros de madeira que envolva o 
perímetro das edificações deØndo ser, utilizado qualquer método previsto nas normas de execução 
obedecendo rigorosamente o píojeto e suas cotas de níveis constrkirem o gabarito formado por guias 
de madeira devidamente niveladas pregadas a uma altura mínima de 60 cm em caibros afastados 
convenientemente do prédio a onstruir, Mediante os pregos cravaSs no topo dessas guias, através de 
coordenadas os alinhamentos .serão marcados com linhas esticados essas linhas marcarão os cantos 
ou os eixos dos pilares assinala os com piquetes no terreno por mep de fio de prumo 

Será de responsabilida e da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo 
com o projeto. 

Caso o terreno apresen problemas com relação aos nivets a CONTRATADA deverá comunicar 
por escrito a fiscalização a fin' e se dar solução ao problema 

A contratada não exet' 1  tará nenhum serviço antes da aprovpçào da locação pela fiscalização a 
aprovação não desobriga da re ponsabilidade da locação da obra por parte da contratada 

2- MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação manual 

As cavas para fund ções poderão ser executadas manualmente, devendo o material 
remanescente ser retirado par local a ser determinado pela FISCA IZAÇAO 

As cavas para funda' ão deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de 
fundações a ser fornecido pelo FISCALIZAÇÃO, devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não 
atinja o terreno com resisténci 

'
compatível com a carga que ira suportar.  

Nas escavações necz árias a execução da obra a CONTRATADA tomara precauções quanto 
aos trabalhos a executar, tais domo escoramentos drenagens esgotamentos rebaixamentos e outros 
que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento segurança e economia na 
execução dos serviços 

M ' mortal Descritivo e Especificação 1 Fcntca 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALARA 

Carga manual de entulho em ctiminhão basculante 6,0m 3  

Todo entulho produzido ria obra devera ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇÃO 
sendo que no período em que permanecer na obra deverá ser acondicionado convenientemente em 
Local próprio, separado e que nâõ obstrua os caminhos de serviço e iam exponha as pessoas a riscos 
de acidentes 

1 

Aterro apiloado 

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material ',em matéria organica em camadas 
sucessivas de 020cm devidamente molhadas e apiloadas manualrwsnte devendo ser executado ,após 
a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. 

Antes do lançamento do aterro deverão ser removidas toda t?  as camadas orgânicas do solo a 
fím de garantir perfeita compactáão do aterra 

Q material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, será 
aproveitado para aterrar as áreet  que dele necessitem 

As áreas externas quando não perfeitamente caracterizadas em plantas serão aterradas e 
regularizadas de forma a perrutjr o fácil acesso aos prédios e ç perfeito escoamento das aguas 
superficiais 

3 - FUNDAÇÕES E 

Fundação corrida/bloco c/peLÉFa preta argamassa no traço 1:8 

O alicerce sera executa4o em concreto ciclopico no traço 1 3 cimento e areia respectivamen e 
O cimento utilizado será'poty Nassau zebu ou similar CP li - Z32 
Pedra preta 
Areia com granulometria média 

Baldrame em conc ciclopico dlpedra preta mcl forma 

As vigas baldrame serio executadas em concreto ciclõpico deverão seguir as especificaçõe de 
projeto e as seguintes recomendações complemeniares 

O cimento utilizado se Poty, Nassau, Zebu ou similar CP li - Z32, 
Areia com granulometria média; 
O seixo utilizado será 'e granulometria média 

Estrutura em concreto ai 
Contravergas) 

• 	
. 	.0 concreto 	ser u 

lançado concreto que aprêsE 
antes e a altura máxima ad 
limite admite-se a utilização 

• 
lateral. Enquanto estiver s 
adensamento mecânico (vibi 
:da.formae. envolver 'cômplet 
vibração da armadura; caso U  

Os pilares, vigas, v 
com cimento, areia e caixo., 

As fôrmas serão dE 
garantirá. estrutura.flnal as i 
as co.ndiçõés. peculiares do 1 
às normas da ABNT condize 
conferidas as medidas e pro 

do fck=26MPA c/ forma mad. l::iranca  (Pilares, Vigas, Verg4s e 

3do será da classe especificada em projeto Em nenhum caso será 
sinais de pega iniciada, ou que tsn'ia sido misturado mais de uma hora 
a para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassai esse 

meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamôhtõ através de janela 
o lançado, e. imediatamente após o lançamento,, será procçddo o 
o) durante .o tempo necessário, dern'odo a preencher todos os recantos 
nte a armadura adquirindo a melhor consistência. E importante e tar a 
tário resultará ern.diminuição da v'erêncía. . . 
s e contravergas serão executada' em concreto armado Fck 25 Mpa 

deirite de boa qualidade conven eritemente escorada com o 'im de 	- 
idas constantes no projeto. Caber(, á executante da obra, considuar'ido 

apresentar projeto detalhado do cscoramento e das formas atendendo ) 
ao material empregado (madeira &ou aço): Antes do lãnçamento serão 

ida á limpeza Caso recebam tratamento com produto antiaderente este 

iorial Descritivo e Especificação ícnica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

cera aplicado artes da colócaçao da armadura Sendo formas abs&ventes durante a concretagem 
deverão estar saturadas de águH 	 . 	 . 	 . 

O aço empregado na o)ra será das classes CA-50 A e CA60 e somente poderá, ser de 
procedência reconhecida sem apresentar defeitos considerados prejudiciais a sua constituição ou a 
estabilidade do conjunto 

O cimento utilizado será rloi Nassau Zebu ou similar CP II - 132 
Areia com granulometria média 
O seixo utilizado será dehyanulometria media 

4— PAREDE E REVESTIMENTQ 

Alvenaria com tijolo cerâmic9 cutelo 

Será executada parede m tijolo cerâmico assente a cutelo juntas com 12 mm de espessura 
máxima assentados com argansa mista de cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintetico, traço 
1 6 com 0,70 1 de aglutinante pera cada m 3  de argamassa As pareds obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadas no projei arquitetõnico ,  devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas alinhadas 
e aprumadas: Na execução desêe serviço consideram-se material e mão-de-obra transporte de material 
dentro da obra preparo da argamassa marcação e execução dQ alvenaria As juntas horizoriais 
deverão estar completamente ç nelas ,  com espessura máxima de 1> mm O assentamento dos tijolos 
cerâmicos será executado com luntas  de amarração de acordo como que preconiza a NBR 8545 484 
da ABNT .  

Os vãos das portas e ii nelas caso não sejam coincidentes com as vigas levarão vergas de 
concreto armado 

Chapisco traço 1 3 

Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa água e eventualmente 
aditivo possuindo baixa consistência ,  destinada a prom over maior aderência entre a base e a camada 
de revestimento 

A argamassa de chapisco deverá ser preparada no traço 1 3 (1 de cimento 3 de areia media+ 
aditivo) O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a sr revestida, ou seja em toda as 
paredes Para aplicação do chapisco a base deverá estar limpa livre de pá ,  graxas óleos ,  
eflorescencFas materiais soltos 'ou ,  quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência .  

Os processos para li.õpeza da base poderão ser os seguintes Para remoção de pó e de 
materiais soltos Escovar e lavar a superfície com agua ou aplicar jato de agua sob pressão Para 
remoção de óleo desmoldant' graxa e outros contaminantes go rdurosos escovar a superfície com 
solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na 3PO4 em um litro de agua) ou soda caustica 
enxaguando em seguida com agua limpa em abund"icia 

Pode-se ainda saturara superfície com áJu9 limpa aplica solução de ácido muriatico (5 a 10% 
de concentração) durante cin'.4 minutos e escovar em abundância ,,  

Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento com escova de 
cerdas de aço lixamento mecunico ou jateamento de areia) sendo e remoção da poeira feita através de 
ar comprimido ou lavagem coni 'agua, em seguida 

Quando a base apresentar elevada absorção deverá 'Ver pré-molhada suficientemente A 
execução do chapisco devera $r realizada através de aplicação vigorosa da argamassa continuamente 
sobre toda a área da base ue se pretende revestir. As argamassas deverão ser misturadas ate a 
obtenção de uma mistura hoiogenea O cimento devera ser medido em peso 25 ou 50 kg por saco 
podendo ser adotado volume Correspondente a 17,85 ou 35,7 litros respectivamente 

A areia podera ser mejda em peso ou em volume em recipiente limpo e Integro dimensionado 
de acordo com o seu incham

à~i ização

to médio 
A quantidade de águera determinada pelo aspecto da mistura que deverá estar coesa o com 

trabalhabilidade adequada a 	prevista 
Deverá ser preparadn penas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa a íwn de 

se evitar o inicio do seu endu -imento antes do seu emprego 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇARÁ 

O procedimento para a èxecução das argamassas deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais preparo aplicação e manutenção 

Fabricação em misturadoF  mecânico:  
A ordem de colocação no misturador deverá ser a seguinte 

parte da água,. 	 * 	 . 
a areia 

- outro agloftierante, se houver, . 	 . 	. . 	.. 
- cimento e 
- resto da água com o aditivo, se, tor ocaso. 

A mistura mecânica deve 1rá ser continua não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos 
A dosagem prevista esçjcificada pela proporção devera ser m volume seco e devera ser 

obedecida rigorosamente para cada aplicação 
Fabricação manual 	il 

Só será permitido o am4ssamento manual para volumes inf riores a 0,10 m3 de cada vez,e 
quando autorizado pela Fiscalização 

A masseira destinada aopreparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada A 
evasão de água acarreta a perd.. de aglutinantes com prejuízos para a resistência a aparência e outras 
propriedades dos rebocds 	. 	. 	 . 	 . 	.. 	. 	 . 

Para amassamento mantel, a mistura deverá ser executada ehi superfície plana, limpa, 
impermeavel e resistente, seja em masseira tablado ria madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 
minutos ... . 	 . 	. 	. 	. 	. .,. 

A mistura seca de cimento e areia deverá ser prepaiada com auxilio de enxada e pá ata que 
apresente coloração uniforme tm seguida a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a 
agua no centro da cratera formâda A mistura prosseguira ate a obte ;ão de uma massa homogênea 
acrescentando-se quando necessário mais um pouco de água para lonferir  a consistência adequada a 
argamassa.  

Quando a temperatura ;or elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita atravé de 
umedecimentos periódicos esta}belecidos pela Fiscalização 

Massa única p1 recebimento çI pintura 

A massa única é o rev4timento  com acabamento em pintura executado em uma única camada 
Neste caso a argamassa utilizda e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz 
de cumprir as funções tanto do n'boço quanto do reboco ou seja regularização da base e acabamento 

Todas as paredes inter4as e externas que não serão revefidas com cerâmica serão revestidas,
com massa un ca com argamacsa no traço 12:3  (cimento, aditivo liante de fabricação industrial e areia 
fina) espessura 3 cm 

As paredes antes do iricio da execução da massa única deverão estar com as tubulações que 
por ela devam passar, concluids chapiscadas mestradas e deve, 	ser convenientemente molhadas 

Os rasgos efetuados pra a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 
tela metálica galvanizada ou pSlo enchimento com cacos de tijolos ou blocos 

A massa única dek era apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a 
desempenadeira de aço e esperijado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme 

Com a superfície aind.àf Jimida procede-se a execução do chpisco e posteriormente a da r'assa 
única. A argamassa devera ter consistência adequada ao uso compatível com o processo de aplicação 
constituída de areia finacom merieão maxima de 1  2mm e cime lo e aditivo 

A areia a ser utiliza 	deverá ser espainada para secagem Em seguida, será peneirada 
utilizando-se peneiras cujos di -netros serão em função da utilizaçaø da argamassa 

A base a receber a r essa unica devera estar regularizada. Caso apresente irregularidades 
superficidis superiores; 10 mnt tais como depressões, furos rasgcs eventuais excessos de argamassa 
das juntas da alvenaria ou out s saliencias, deverá ser reparada antes de iniciar o revestimento 

A aplicação da massF única deverá ser iniciado somente  depois de concluídos os servikAs a 
seguir indicados obedecidos seus prazos mínimos 
- 24 horas após a aplicação d chapisco 
- 4 dias de idade das estrutura de concreto das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto 

M morial Descritivo e Especificação i &nica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma 
tal que ,a distância entre eles sejccompatível com o tamanho da desempenadeira geralmente régua, de 
alumínio, a ser utilizada. Nesse<, pontos deverão ser fixados cacos, planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se para tanto argamassa idêntica a que sara empregada no revestimento 

Uma vez definido o planç de revestimento deverá ser feito oreenchimento das faixas entre as 
taliscas empregando-se argamassa que será sarrafeada em seuida, constituindo as guias" ou 
mestras' 11 

A massa única só será lexecutada  depois da colocação dos' marcos das portas e antes da 
colocação de alisares e rodapés,  

Os materiais componentes das argamassas deverão atender á, recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumcs cimento, cal areia e agua 

Cimento - Devera ser novo, nâse admitindo a uti 1 zaçao de cimento empedrado 
- Areia - Devera apresentar granylometria e caracteristicas condizentes com o tipo de argamassa que 
comporá. Poderá ser grossa média fina (peneirada) comum com poicas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio).  
Agua - Deverá ser tal que não ipresente impurezas tais como sais lcalis ou materiais orgânicos que 

possam prejudicar as reações cc m o cimento A agua potável da redetie  abastecimento e considerada 
satisfatória para ser utilizada 

O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto ia NBR- 7200 - Revestimento') de 
paredes e tetos com argamasssi', - material preparo aplicação e manutenção 

5—COBERTURA 

Trama em Madeira p/ Telha 	âmica Tipo Plan Ate 2 Aguas 

Sobre as paredes será onstrulda a estrutura de madeira do telhado da edificação, as madeiras 
utilizadas na execução do teih*o  serão de lei tipo Maçaranduba, Angelim vermelho ou similar, com 
dimensões compatíveis com o poria da obra 

Cobertura - Telha Tipo Plan 

As telhas serão do tipo plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo ás especifiçações 
técnicas do fabricatite A colocação será feita dos beirais para as curneelras e em faixas perpendiculares 
a cumeeiras sendo o sentidq da montagem contrario aos dos ventos dominantes obedecendo o 
detalhamento do projeto 

Cumeeira de barro 

Os capotes utilizados ria cumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura, fabricante 
Brasilit ou Similar, obedecendo as especificações cio fabricante 

Imunização p/madeira c/carb*tineum 

O madeiramento estrutural (tesoura terças caibros ripas etc.) devera ser previamente 
imunizado com produto especifico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

Emboçamento com argamas a traço 1:2:9  (Cimento, cal e areias 

Todos os beirais e cwr1eeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1 4 	 /7 
Calha em chapa de FÁçp galvanizado n° 24, desenvolvimento de 33cm 

Será feito o fornecimero e instalação de uma calha metalca em chapa de aço galvanizado com 
desenvolvimento de 60 cm, de acordo com o projeto 

Me monal Descritivo e Especificação Tnica 	
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6 - PISOS/RODAPÉS •  

Camada impermeabilizadora e:10cm 

Antes do lançamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundação devera se observar 
cuidadosamente a limpeza das cavas isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
concreto tais como madeira erp decomposição,tc Os pisos indicados receberão uma camada 
impermeabilizadora em concreto Ipiclópico com SIKA 1 ou produto Simiar, na dosagem especificada pelo 
fabricante 

O cimento utilizado será oty, Nassau, Zebu ou similar CP II -. 232. 
• 	 Areia com granulometrianedia. 	 . 
• 	 Pedra.preta. 

.. .i ••  
Camada regularizadora no tra' 1 4 

Todos os pisos com acabamento em cerâmica, levarão uma argamassa de cimento areia media 
ou grossa no traço 1 4 espessura 02 em com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final 
obedecendo aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. A 
regularização das áreas para os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência será 
executada com argamassa de cimento e areia média ou grossa no traço 1 3 desempenado e com 
espessura de 03 em.,  

Quando o material a erkipregar for de origem natural (v g granito) o assentamento somente 
poderá ser feito com a orientação da FISCALIZAÇÃO.  

A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação 
- Areas secas s O 5% 

• - Áreas molhadas: 0,5%x51,5% em direção ao ralo ou á porta de saída; e 
- Boxes de banheiros t 1 5%:5x:52 5% em direção ao ralo O ;mento utilizado será Poty, Nassau 

Zebu ou similar CP II —Z32 
Areia com granulometria media ou grossa 

Lajota cerâmica - PEI IV - (Padrão Médio) 35x35cm 

Os pisos determinado, em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35x35cm, 
•antiderrapatt, PEI IV; Tipo A,' fabricante Porto Rico, Cecrísa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada 
pela fiscalização 

A argamassa colante industrializada utilizada sara da Quartioiit, Argamassas Belém ou similar.  
O rejunte utilizado sera da Quartzolit ou Similar, ria cor a ser determinada pela fiscalização 

Piso Cimentado traço 1 3 (Cimento e areia) c/ acabamento Iisc3 E = 1,5 cm, preparo manu& da 
argamassa, incluso aditivo inpermeabilizante E Calçada de Proteção 

Nos locais definidos m Projeto serào executadas calçadas de proteção nas dimensões 
indicadas como segue A lundaçâo será direta, constituída de sapata corrida em pedra preta 
argamassada no traço 1 8 (cimento e areia) com dimensões de 0,20,x O 30m (largura x profundidade) O 
baldrame será em concreto c'Øiõpico FCK=15MPA com O lOm de espessura O caixão formado pelos 
baldrames será preenchido cpni aterro arenoso até atingir a altura de OlOm abaixo do nivel de 
acabamento Sobre o aterro e mpactado e nivelado, serão executadas juntas em réguas de madeira 
branca espaçadas de 1 OOm formando quadros de 1 Com de lado Os quadros serão preenchidos de 
forma alternada unidos pelo v rtice tipo dama em concreto com 'eixo resistência 13 SMPA com 10cm 
de espessura e acabamento esempenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
madeira, e nas suas espessur cera aplicado produto a base de a&lalto formando as juntas secas 
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Rodapé Cerâmico ti = 7cm 

Os rodapés são o elemer o de acabamento e proteção da transição das paredes com os pisos 
O assentamento das peças se data com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar 
cimento em pó sobre a superficie A argamassa de assentamento ser4 no traço 1:3 ou 1:4 conforme as 
condições de exposição de si.perficie as intempéries bem comol da necessidade de manter as 
superfícies impermeáveis 

1— ESQUADRIAS/FERRAGENS 

As portas em madeira serão executadas segundo técnica ,  para trabalhos deste gênero e 
obedecerão rigorosamente as indicações constante'; nos projetos de4alhes especiais e especificações 
gerais Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o prcJeto de arquitetura devendo todos 
os vãos ser confirmados na obra antes cia fabricação A madeira devsá ser de lei bem seca isenta de 
partes brancas carunchos e bocas, sem nós ou fendas, • que carnprometàm a sua durabflidqde e 
aparência.  

Nos locais indicados eni 1  planta deverão ser instaladas grades e portões de ferro com alturas 
variadas conforme definido em planta As grades de ferro serão htpdas e receberão pintura esmalte 
com prévio tratamento com pintura anticorrosiva 

Conforme especificaçõ$ do projeto arquitetônico os serviçõ de serralheria serão executados 
de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares 

Os caixilhos das esquat.rtas de madeira serão do tipo aduek e alizar com dimensões minmas 
de 750 x 1 00cm As folhas telão  couçoeiras com 10 cm de largur e pinázios com 8cm de largura 
sendo que o ultimo pinázio terá 15cm de largura 

As fechaduras das port4 de madeira deverão ser de embutir 1 sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alavanca e de trinco reveiíveI acionado pela maçaneta e chave com 02 (duas) voltas As 
chaves deverão ser fornecidas øh duplicata 

As dobradiças serão d metal cromado do tipo reforçado com anel de 3 /? x 3 e serão no 
,mínimo de 03 (três) unidades po 1  folhas 

Os rebaixos ou encaix€s terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 
emendas enchimento com talisa de madeira, etc 

A localização das ferrens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a swem 
evitadas discrepâncias de posiço ou diferenças de nível perceptíveÉÍ à vista 

A localização do assentamento das ferragens será determinada pela fiscalização se não 
identificável pelo sentido de abi4lura  constante em projeto 

As maçanetas das por s, salvo em condições especiais serão localizadas a 105 cm dopiso 
acabado 

Antes do assentamento ?  as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização 
As soleiras serão assertadas com argamassa de traço 1:3, cimento ,e areia 
As soleiras deverão caio  necessario possuir rasgos rebaixos e outros detalhes imprescindíveis 

ao seu funcionamento 
Nos vão de todas asjportas considerar sotera em granito polido na largura da parede e 

espessura de 03 cm. Recebereluma argamassa de assentamento tnço  T3 ou T4 conforme as condições 
de exposição de superfície á intemperies bem como da neossidade de manter as superfícies 
impermeáveis.  

O peitoril deve ser cc ocado por funcionário especializado, ficando a cargo da contratada a 
argamassa de assentamento 

8- INSTALAÇÕES ELETRICÀ 

Os serviços de instc4ções elétricas obedecerão as normas da ABNT e normas das / 
concessionárias locais 

Serão instalados no quadro de distribuição existente 03 disjuntores Os disjuntores utilizados no li 1  
quadro de distribuição devem ¼er DIN fabricante GE ou Similar.  

As tornadas universais deverão ser da Perlex ou Similar.  
• 	 :' 	 / 
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•• PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

Todos QS interruptores dev€m ser para 10A-250 v, Fab. Pàrlex ou Similar, instalados em caixas oe 
PVC4x.2".. 

Luminárias tipo palion em plástica de sobrepor 1x15W 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados) Fab T gre hidrosol ou Similar, rigido, 

rosquesdo, com acessórios, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a plarulha 
de quantidades 

Serão fornecidos  instalk:õs ventuãdores de teto: 

9— PINTURA •. 

ToØas as superfícies a serem pintadas deverão ser impus convenientemente preparadas, 
lixadas, e só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas cada vez mais finas ate 
obter-se superfícies planas e liss 

• 	As tintas à base de tsmalte  exigem nó mínimo duas demãos de acabamento, devendo 
apresentar elevada resistência ao impacto e as intempéries .  

As tintas só poderão sei afinadas ou diluídas, com solvente ,, apropriados a de acordo com as 
instruções do respectivo fabricarte 

Cada demão de tinta po será aplicada .após a anterior estar completamente seca corivindo 
observar um intervalo de 24 00 ,5oras entre demãos sucessivas 

O mesmo cuidad 	- ~rã haver entre demãos de massa ede tinta observando um intervalo 
minimo de 48:00 horas 

*Nota  As cores serãc definidas pela administração da obra atendendo aos padrões do 
municipio 	 I I  

Pintura acrílica, Massa acrílica e Selador acrílico 

Antes de efetuar qualquer serviço de pintura a CONTRA1ÁDA deverá efetuar a retiradã de 
todas as infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto as equadrias externas e internas com 
tratamento adequado para caàà situação, devendo ser utilizado hidro jateamento com hipoclorito, as 
fissuras tratadas com argamassa semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante acrílico .  
As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços. Todosls cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo tre demãos deverão ser observadas conforme recomendações das 
Normas Brasileiras. 

Cada demão de tinta 	poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca 
observar um intervalo de 24 ho s entre duas demãos sucessivas 

Devera ser aplicado 't  'lador acrílico para paredes em di as demãos da marca SUVINIL ou 
similar ,  observando-se o interv o de secagem minimo e diluído conforme recomendações do fabricante 

Deverá ser aplicada 	lixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou similar de mesma
14 1 

qualidade, de forma a obter sur rficie perfeitamente lisa regular e impa, pronta para receber pintuia 
Deve ser aplicada cort a desempenadeira de aço ou espátula sobre . a superfície em camadas 

finas e sucessivas. . Aplicada a a  demão após um intervalo mínimo de tres horas a superfície deve ser 
hxada com lixa de grão 100 a' 150, a fim de eliminar os relevos, deve-se aplicar a 22  demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem proc.-der o lixamento final 

Esmalte sobre madeira cI m.psa e selador 

Nas esquadrias de m adeira, a preparação se 'ara com e lpamento e limpeza das superfícies ,  
correção das imperfeições ut izando massa a óleo, lixamento pata nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalte da Coral Suvinil u Similar .  

Se as cores não esti Ferem  definidas no projeto caberá 'a FISCALIZAÇÃO, decidir sobe as 
mesmas, mediante previa ccrsulta ao autor do projeto Todas as ̀ vezes que uma superfície tiver sido 
lixada esta será cuidadosarrt 'nte limpa com uma escova, e depois com um pano seco para remover 
todo pó ,  antes de aplicara der ao seguinte 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

Toda §uperficie pintada deverá apresentar, depois. de pronta: uniformidade quanto à textura, 
tonalidade e brilho (fosco semi - rilho e brilhante) 

Pintura esmalte fosco, duas derpãos, sobre superfície metálica 

As grades portões de feijo deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar, 
na cor Preta e Camurça, acamento Fosco, de acordo com projeto arquitetônico com. 02 (duas) 
demaos e intervalo de 24 horas eptre as demàos 

Deverá ser aplicado a4-ferruginoso nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
CORAL ou similar, observando-,e o intervalo de secagem mínimo e 'diluído conforme recomendações 
do fabricante. 

Todas as esquadrias e c  h,ilares metálicos ato.,a serem pintados deverão ser amassadas com 
/ a aplicação de massa plástica p4ra correção de defeitos mais grosscros pois esta não da acabamento 

perfeito e após sua secagem lidar e aplicar massa rápida Luxforde eqi camadas finas para correção de 
pequenos defeitos que será poeriormente lixada com lixa de 220 a 400 para acabamento liso secagem 
mínimo, e diluidj conforme recoienclações do fabricante 

17- SERRALHERIA 

Placa de Inauguração em aço]. tira baixo Relevo (40x30cm) 

Devera ser fornecida e instalada uma placa de inauguração cia  obra em aço escovado, dó 40 x 
60 cm conforme modelo adot4do pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ devendo o fornecedor 
oferecer uma garantia de 12 n*ses  com referência a qualidade do 'material utilizado na confecção da 
placa 

18—LIMPEZA 

A contratada deverá efütuar  a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 
demais setores 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente in1pos  e varridos todos os excessos 
Todos os pisos serão—cuidadosamente limpos retirando-se toda e qualquer sujeira aderente,  

lavados a fim de apresentar ,,superfície uniforme, isentam de qualquer impureza manchas e outras 
imperfeições encontrando-se em perfeita condições de utilização 

Todas as alvenarias elementos vazados revestimentos apprelhos sanitários, etc serão limpos 
abundante e cuidadosamente lavados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza 

Todas as fechaduras deverão ser te.-tadas quanto ao seu funcionamento e o peneito 
nivelamGõto das portas. 	. 

Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos observando-se o 
perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas 

Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpa', polidas e lubrificadas as dobradiças 
trincos e fechaduras. 	. 	 . 

Cisar Edr o 	C ,ias Filho 
CREbJPA n° 15' ' '27C37^tg 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

MEMOR1ÂL DESCRITIVO E ESPECIFICACÃO.TÈCNICÃ• 

- MEMORIAL DESCRITIVO 

Este memoi ial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos à obra de Ampliação da Escola Municipai Castelo Branco, no município de 
Acará -  Para conforme Q5 projetos compreendendo o fornecimento di is materiais mão-de-obra com leis 
sociais, equipamentos imposto e taxas assim como todas as espesas necessárias a completa 
CÀeCUÇaO da obra pela empresa ontratada 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES 

Compete a firma empeiteira minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos especificações e demais elementos integantes da documentação tecca 
fornecida pela PMA, bem como providenciar os registros nos órgãos, competentes.  

Para efeito de interpretação de divergências entre as especiíc ações e os projetos prevalecerão 
estes Caso surjam duvidas caberá a PMA esclarecer.  

A planilha de quantidades, partes integrantes da document ção fornecida pela 	PMA, servirão 
tambem para esclarecimentos t- m todos os itens de serviços atravé das indicações de caracteristi. as 
dimensoes unidades quantidades e detalhes nelas contidas 

Os valores dos insumoç dos serviços afins que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades devera ser considtnado nas composições de custos dos referidos serviços 

Os serviços de carater permanentes tais corno i  pronto socorro, administração da obra i  limpeza 
da obra, equipamentos.e maquiiáhos, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI. 

Nestas especificações deve filcar perfeitamente claro, que todtls os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos por determinada mar...a, fica subentettdido a alternativa "ou similar" a 
juizo da fiscalização 

2- OCORRENGIA E CONTROE 

A empreiteira ficara oltrigada a manter na obra um livrn diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sobe o andamento da obra bem como observações a serem feitas pela 
fiscalização 

A empresa responsável em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização, deverá apresentar o "As Bulit" através de documentos que se tornem necessários,  
tais como plantas croquis desenhos detalhes etc.  

3- MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material com maior, ênfase para o de acabamento, corno lajotas 
cerâmicas, ferragens esquadris metais louças saniterias e etc.,estará sujeito a fiscalização que 
decidirá sobre a atualização do tiesmo 

Todos os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalização antes da sua 
aphcação 

A empreiteira será obrigada a mandar retirar quaquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal, de tro do prazo estipulado e devidanitrnte registrado no livro diari ' de 
obras 
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ESTADO DOPARA 
PREI lEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

4 FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela MA. Cabe ao fiscal 
vtl íficar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos 

O responsável pela fiscahzaão respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações 
devendo a PMA ser consultada para toda e qualquer modificação 

Em caso de inexistência ou omissão de projetos compete a fiscalização fazer a indicação e 
Proceder as definições necessaiias para execução dos serviços como por exemplo locais padrões 
modelos, cores etc.  

5-C OMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diario de obras e quando 
necessarto através de oficio ou memorandos 

PRONTO SOCORRO 

A empreiteira devera manter no local da obra um serviço de pronto socorro para atendimentos 
uc operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras 

7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A contratada devera manter na direção da obra um preposto com conhecimentos técnicos que 
permitam a execução com perfeição de todos os serviços alem dos demais elementos necessários a 
perfeita administração da obra como almoxarife, apontado vigia e etc. ,  

A contratada devera comunicar com antecedencia a PMA, o nome do responsável técnico com 
suas prerrogativas profissionais 

A PMA fica no direito dt exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra caso 
o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
f1r nhzaçao 

A mão-de-obra a ser empregada nos casos necessários, devera ser especializada onde cera 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados a cada caso visando 
u melhor segurança do operario juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra 

A contratada será responsável pelas observãncias das leis decretos regulamentos portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato 
inclusive por suas subcontratadas 

Durante a execução do serviços, a contratada devera 

V Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ARTs 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes nos termos da lei n° 
6496-77 

." Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação social e trabalhista em vigor, particulan<nente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços objeto do contrato 
Efetuar paga, 

1 mentos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes oLiJ que vierem a incidir sobre o objeto do contrato ate o recebimento 
definitivo dos serviços 

1 A contratadadevera montar um escritório na obra com dependências confortáveis 
para uso da fiscalização dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
funcionamento e atendimento dos serviços de conbtrução 

1 A vigência sØra ir interrupta, por conta da contratada até o recebimento definido da 
• obra. 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

- EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos andaimes e 
maquinãrios, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
,ervicos ate a sua conclusão.  

Os agregados serão esto' ados em silos previamente preparados 

9—LIMPEZA 

A contratada será responsável pela limpeza permanente da aí  ra durante todo o seu período de 
execução sendo responsável pf1a retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra como ma deras materiais brutos tijolos, etc.  

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 SERVIÇOS PRELIMEINARE 

Placa de Obra em chapa galvaqizada 

A placa da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada n° 26 com acabamento em tirita 
Àeo sobre fundo antióxido crotato de zinco e estruturada com rega de madeira aparelhada de 3 xl 

obedecendo o modelo adotadt pelo PMA, que objetiva a exposição de informações 

Locação da obra 

• M locações deverão 
perímetro das edificações, dei 
obedecendo rigorosamente o 

• de madeira, devidamente nive 
• convenientemente do prédio a 

• coordenadas, os alinhamentos 
ou os eixos do pilares assinah 

• 

	

	Será deresponabflida 
• com .o projeto. 

• 	. Caso o terreno apreser 
por escrito à fiscalização, afim 

A contratada não exec 
aprovação não desobrigada re 

MOVIMENTO DE TERRA 

Escávação manual 

As cavas para fun 
remanescente ser retirado par 

As cavas para fundE 
fundações a ser fornecido pe' 
atinja óteren6 com resistênci 

Nas escavações nec€ 
àos:trabathôsa executar, ta 
que se tornarem necessários 
execução dos serviços. 

ér globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o 
ndo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução 

cjeto e suas cotas de níveis, consfruíreni o gabarito formado por guias 
das, . pregadas a urna altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados 
ànstruir: Mediante os pregos cravados no topo dessas guias,através de 
erào marcados com unhas esticadas essas linhas marcarão os cantos 

Øos oorn piquetes nu terreno por meio de fio de prumo 
é da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo 

problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA devera comunicar 
le sedar solução ao problema. 
tara nenhum serviço antes da apróyaØo .da locação pela fiscalização a 
ponsabilidade da locação da obra, pôr parte da contratada. 

ções poderão ser üxecutadas manualmente, devendo o material 
locài a ser detetminado pela FISCALIZAÇÃO. 	 .. 

& deverão obedecer a dimensõe, mínimas indicadas em projeto de 
FÍSCALlzAÇÁO, devendo ser apru 4undadas caso esta cota mínima não 
compativel com a carga que irá supc rtar 

,sarias a execução da obra a CON TRATADA tomará precauções quanto 
tomo escoramentos drenagens esgotamentos, rebaixamentos e outros 
mo sentido de dar o máximo de rendimento segurança e economia na 

1 
'Ii,' 
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Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0m 3  

Todo entulho produzido na obra devera ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇÃO,  
Hdo que no periodo em que permanecer na obra devera ser acondiconado convenientemente em 

ul próprio senarado e que não obstrua os caminhos de serviço e ripm exponha as pessoas a riscos 
acidentes.  

Aterro apiloado 

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 
sucessivas de 0,20cm, devidamente. molhadas e apUoa(las, manualmente, devendo ser executado após 
a impeza e esgotamento das cavas de fundação 

Antes do lançamento de  aterro, deverão ser removidas todas as  camadas orgânicas do solo a 
fim de garantir oerfeita compactaçao do aterro 

O material proveniente das escavações desde que seja is'nto de materiais orgânicos, verá 
aproveitado para aterrar as áreas que dele necessitem: 

As áreas externas: quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão aterradas e 
regularizadas de forma a perrnitir o fácil acesso aos prédios e O  perfeito escoamento das aguas 
suoerficiais 

3— FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Fundação corrida/bloco c/pedra preta argamassa no traço 1:8 

O alicerce será executaao em concreto ciclopico no traço 1 8 cimento e areia respectivamente 
O cimento utilizado serápoty, Nassau zebu ou similar CP li f.iZ32.  
Pedra preta 	 { 

Areia com granulometri media 

baldrame em conc ciclopico rfpedra preta mcl forma 

As vigas baldrame serão executadas em concreto ciclopico deverão seguir as especificações de 
projeto e as seguintes recomendações complementares 

O cimento utilizado será,Poty, Nassau Zebu ou similar CP l - Z32 
Areia com granulometvca média 
O seixo utilizado será de grhulometria média 

Estrutura em concreto armado fck25MPA ci' forma mad Branca ( Pilares,Vigas,Vergas e 
Contravergas) 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto Em nenhum casp será 
ançado concreto que apresente sinais de pega iniciada ou que tenba sido misturado mais de uma hora 
antes e a altura máxima admihda  para lançamento em queda e de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
inte admite-se a utilização dD meio adequado, como funil ou tromba ou lançamento através de janela 
aterai Enquanto estiver sero lançado e imediatamente após  o lançamento será procedido o 
adensamento mecânico (vibrao) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completarhente  a armadura adquirindo a melhor consistência E importante evitar a 

,ração da armadura caso cd1itrano resultara em diminuição da aderência,  
Os pilares vigas vero s e contravergas serão executadas em concreto armado Fck 25 Mpa 

rrp cimento, areja e seixo 	1 
As formas serão de madeinte de boa qualidade convenientemente escorada com o fim de 

garantir a estrutura final as medidas constantes n -  projeto. Caberá a executante da obra considerando 

85 condições peculiares do o ai apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo 
às normas da ABNT condizentes ao material empregado (madeira e/ou aço) Antes do lançamento serão 	' 
cnferdas as medidas e proc dida a limpeza Caso recebam tratarento com produto antiaderent este 
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Eid aplicado antes da colocação da armadura Sendo formas absorventes durante a concretagem 
Uvc-rão estar séturadas de água.. 	 . 

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e .OA-60 e somente poderá s& de 
p'-:cdncia reconhecida sem apresentar defeitos considerados preudiciais a sua constituição ou a 
estabilidade do conjunto 

O cimento utilizado cera Poty, Nassau Zebu ou similar CP II - 132 
Areia com granulometria medra 
O seixo utilizado será de granulometria média 

A PAREDE E REVESTIMENTO 

Alvenaria com tijolo cerâmico 4 cutelo 

Será executada parede' 
máxima, assentados com arg ar  
1.6 bom 070 1 dê aglutinante p 
dimensõs indicadas no projetc 
e aprumadas, Na execução dS 
dentro: da obra, preparo da a 
deverão estar completamente i 
cierámicos será executado com 
da ABNT., . 

Os vãos das portas e 
concreto armado. 

Chapisco traço 1:3 

ntijolo cerâmico, assente a cutelo, .juntas com 12 mm de espéss,ura 
a mista de cimento, areia e adittd aglutinante organo-sintético, traço 
cada ni3  de argamassa. As paredes obedecerão, aos alinhamentos e 

quitetónico, devendo as fiadas ser perfeitamepte tiivelàdas, alinhadas 
serviço, consideram-se material e mão-de-obra, transporte de material 
lmasèa, marcação e execução  da alvenaria. As juntas horizontais 
ias, com espessura máxima de 12 mm: O assentamento dos tijolos 
itas de amarração de acordo como que preconiza a NBR 8545i 954 

alas, caso não sejam coincidentei corneis vigas, levarão vergas de 

Tráta-se da camada de,' argamassa constituída de cimento, ateia grossa, água e, eventualmente. 
aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 
de revestimento 

A argamassa da chapnc.o devera ser prepararia no traço 1 i (1 de cimento 3 de areia meda+ 
aditivo) O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a &'r revestida, ou seja em todas as 
paredes Para aplicação do chapisco a base devera estar limpa livre de pó graxas óleos 
sfiorescencias materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência 

Os processos para lint;peza da base poderão ser os seguintes: Para, remoção de pá e de 
materiais soltos Escovar e lavar a superficie com agua ou aplicar jato de agua sob pressao Para 
remoção :de óleo desmoldantá: graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a. superfície com 
solução alcalina de fosfato tbsodico (30g de Na 3PO4 em um) litro de agua) ou soda cáustica,  
enxaquando em seguida com água limpa em abundância.  

Pode-se ainda saturai a superfície com agua limpa, aplicar solução de acido muriatico (5 a O% 
de concentração) durante cinco minutos e escovarem abundância.,  

Poderão ser empregados, na limpeza processos mecânicos (escovamento com escova de 
cerdáé de aço, lixamento mecnico ou jatearnento de areia) sendo d remoção' da poeira feita através de 
ar comprimido ou lavagem coni água, em seguida. 	 .. . . 

Quando a base apre.ientar elevada ab orção devera 	r pré-molhada suficientemente A 
execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa continuamente 
sobre toda a área da base çe se pretende revestir, As argamassas deverão ser misturadas ate a 
obtenção de urna mistura hoit,ogênea O cimento devera ser mech4o em peso 25 ou 50 kg por saco 
podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 357 litros espectivamente 

A areia poderá ser mecbda em peso ou em volume em recifÀnte limpo e integro, dimensionado 
de acordo com o seu inchame ho  médio 

A quantidade de água era determinada pelo aspecto da mistura, que devera estar coesa e com 
trabalhabilidade adequada a utlização prevista 

Deverá ser preparada $enas a quantidade de argamassei necessária para cada etapa a fim de 
,e evitar o inicio do seu endui

4

dermento antes do seu emprego 
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pintura 

:imè,rito com acabamento em pintura ' executado em urna única 'camada. 
a e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz 
boço quanto do reboco, ou seja, 'regularização da base e acabamento. 

is e externas: que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
a no traço 1:2:3 (cimento, aditivo iigçinte de fabricação i ndustrial.e areia 

o da execução da rrassa uni ca dever ão estar com as tubulações que 
chapiscadas mestradas e deverào ser convenientemente molhadas 
a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 

enchimento com cacos de tolos 01?  blocos. 	' 
rA., apresentar acabamento pedW'ito, prirnorosamente' alisado à 
ado de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme 
mida procede-se a execução do:chipisco, e posteriormente ,a da massa 
)nsistêhcia adequada ao uso, comØàtivel com o processo de aplicação, 
ensão máxima de 1,2mm e cimento e aditivo 
deverá ser espalhada para seca?em Em seguida será peneirada 
.etros serão em função da utilizaçó da argamassa. 
asa única devera estar regularizada Caso apresente irregularidades 
tais como depresõS, furos, rasgo, i, eventuais excessos de argai:'n'3ssa 
saliências, deverá ser reparada, artes de iniciar o revestimento. 
nica devera ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a 
aus prazos mínimos.,  
iapisco;  
le'concreto, das alvenarias cerâmic.,s e de blocos de cõ,ncreto., 
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O procedimento para a execução das argamassas deverá ohdecer ao previsto na NBR 7Z00  
RevesFmentos de paredes e teto com argamassas materiais prepary aplicação e manutenção 

.Fabricação em misturador mecânico 
urdem de colocação no mistur4dor devera ser a seguinte 
.ate da água 

'aàr&a,. 
oLitro!aglomerante, se houver, 	 . 	. 	. 
cimento e 
este da agua com o aditivo se ter ocaso 

A mistura mecânica deves ser continua não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos 
A dosagem prevista escificada pela propvção devera ser em volume seco e devera ser 

rdecicla rigorosamente paraÕØa aplicação 

	

Fabricação manual 	1 	 II 
Se será,permitido o amdssamento manual para volumes incenores  a 0,10 m3 de cada vez e 

quando autorizado pela FiscaliSão. 
A masseira destinada ap preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada A 

vasao de agua acarreta a perda— de aglutinantes, com prejuizos para i resistência, a aparência e outras 

	

prõpriedadeé dos, rebocos 	1 . 	" 	 . ,. 	. 
Para amassamento manual a mistura deverá ser executada em superfície plana limpa 

impermeável e resistente seja e* masseira, tablado de madeira ou cimentado, 'com tempo 'mínimo de 6 
minutos 

A mistura seca de cimento e areia devera ser preparada com auxilio de enxada e pá, ate que 
aoresente coloração uniforme.Erri seguida a mistura cera disposta em forma de coroa e adicionada 
agua no centro da cratera formaè!Ja A mistura pros.eguua ate a obten? ão de uma massa homogênea,  
acrescentando-se quando necessário, mais um pouco de agua para Tonferr  a consistência adequada a 
argamassa 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intenta a cura devera ser feita através de 
umedecirrentos periódicos estctelecidos  pela Fiscalização 

Massa única p1 recebimento 

A massa única é o re 
Neste caso, 'a argamassa utili: 
de àuttirir as funções tanto d 

Todas as paredes iritE 
com massa única com argami 
fina), 'espessura 3 cm. 

As paredes antes do 
por ela devàrn passar, conclui 

Os rasgós. efetuados 
teia metálica galvanizada ou p 

A rnaa única di 
.desemperiadeira de aço e esç 

Com' a superfície aind 
nica. A argamassa deverá te 

constituida de areia fina, com 
A ,'areia a ser utiliza 

utilizando-sé peneiras cujos d 1  
A, base a receber a 

'suoei1iciis superiores a 10 m 
das juntas da alvenaria ou.out 

A aplicação' da mass 
seguir indicados, dbedecidos. 

24. 'horas 'após a aplicação di 
4 dias,de idde' das êstrutut 
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O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma 
tal que a distancia entre eles se compativel com o tamanho da desempenadeira geralmente régua de 
akiminio a ser utilizada Nesse pontos deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se pára tanto argamassa idêntica a que sidrá empregada no revestimento.  

Uma vez definido o plan9 de revestimento overá ser feito o preenchimento das faixas entrp <is 
taliscas empregando-se argamassa que será sarrareada em sejuida constituindo as guias ou 
mestras 

A massa unica só será executada depois da coloração oi' marcos das portas e antes da 
colocação da alisares e rodapés 

Os materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas 
Braslleiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e água: 
- Cimento - Deverá ser novo não se admitindo a utilização de cimento empedrado 

Areia. -  Deverá apresentar gran lometria e características condizentes com o tipo de argamassa que 
comporá Poderá ser grossa media fina (peneirada) comum com poücas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de riJ) 

Agua - Deverá ser tal que não apresente impurezas tais como sais álcalis ou materiais orgânicos que 
ossam prejudicar as reações córn o cimento A agua potável da rede çe abastecimento e considerada 

satisfatória para ser utilizada 
O procedimento de exe ução devera obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de 

paredes e tetos com argamassa ,. - material preparo aplicação e marutenção 

'—COBERTURA 

rrama em Madeira p1 Telha Cerâmica Tipo Plan Ate 2 Aguas 

Sobre as paredes será construida a estrutura de madeira doelhado da edificação as madeiras 
utilizadas na execução do telhado serão de lei tipo Maçaranduba Angelim vermelho ou similar, com 
dimensões compatíveis com o porte da obra 

Cobertura, -  Telha Tipo Plan 

• 	
M telhas serão do ti 
	

n, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo às especificações 

	

• táénjcas.do fabricante. A colo' 	será feita dos berais para as curtieeiras e em faixas perpendiculares 

	

É1 cuffleeiras, sendo o senti' 	montagem contrário aos dos ehtõs dominante, obedecendo o 
:detalhamentodo projeto. 

Cumeeira de barro 

Os capotes utilizados ria cumeeira serão adequados as telhds utilizadas na cobertura fabricante 
Brasdit ou Sim4ar, obedecendÕs especificações do fabricante 

• miunizaçâo p/niadeira c/carbolineum 	 • 

O madeiramento estqutural (tesoura terças caibros pas etc) devera ser previamente 
imunizado com produto especifico para esse fim e aprovado pela FICALIZAÇAO 

Emboçamento com argamaa traço 11:2:9  (Cimento, cal e areia' 

Todos os beirais e cunieeiras serão encaliçados com cimeni e areias no traço 1 4 

6 - PISOS/RODAPÉS 

Camada impermeabiluzador e=lOcm 

Antes do lançamento do lastro para isolar o solo da estrutura de fundação, devera se observar 4/ 
cuidadosamente a limpeza ,dás cavas, isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
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C,iiCiCLO tais como madeira emJecomposiçaô etc Os pisos indicados receberão uma camada 
n ermeabiIizadora em concreto c iclopico com SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo 

O cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP II - 32 
Areia com granulometria media 
Pedra preta 

Camada regularizadora no traç 1:4 

Todos os pisos com acaparnento em cerâmica, levarão uma argamassa de cimento areia media 
ju grossa no traço 1:4, espessUra 02 cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final,  
obedecendo aos níveis ou lrjhnações prevista, para o acabamento que os deve recobrir. A 
regularização das áreas para lcs. pisos com acabamento em arcjmassa de alta resistência, sara 
executada com argamassa de cimento e areia média ou grossa ro traço 1:3 desempenado e com 
espessura de Oi cm 

Quando o material a ej- pregar for de origem natural (v .g., granito), o assentamento somente 
poderá ser feito com a onentaçap da FISCALIZAÇÃO 

A referida camada dera L' caimento do piso acabado de acorde com a seguinte relação 
Áreas secas: 5 05%; 

- Áreas molhadas 0,5% x51 5% em direção ao ralo ou a porta de saída ;,e 
- Boxes de banheiros 1 ,5%5x!52,5%  em direção ao ralo O cimento utilizado será Poty, Nassau 

Zebu ou similar CP II —Z32. 
Areia com granulometria média ou grossa 

Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) 35x35rm 

Os pisos determinado em projeto recebcráo acabamento em lajota cerâmica 35x35cm 
tiderrapante FIEI IV Tipo A, fabricante Porto Rico Cecrisa ou Sinilar, a lajota deverá ser aprovada 

veia fiscalização,  
A argamassa colante inustrialrzada utilizada será da Quartzcjit Argamassas Belém ou simnar.  
O rej unte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cora ser çeterminada pela fiscalização 

Rodapé Ceramico h = 7cm 

Os rodapés são o elemphto  de acabamento e proteção da traipsição das paredes com os pisos 
O assentamento das peças s dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar 
cimento em pó sobre a superfi4e A argamassa de assentamento será no traço 1:3 ou 1:4 conforme as 
condições de exposição de uperficie às intempéries, bem como da necessidade de manter as 
superficies impermeaveis 

Calçada (incluindo alicerce, tiIdrame e concreto c/ junta seca) 

Nos locais definidos m Projeto serão executadas calçdas de proteção nas dimensões 
indicadas como segue A ftndaçâo será direta constituída d*' sapata corrida em pedra preta 
argamassada no traço 1 8 (cimento e areia) com dimensões de 020 x 0 ;30m (largura x profundidade). O 
na drame será em concreto ciç'lopico FCK=I5MPA com 0,10m de espessura O caixão formado pelos 
haldrames será preenchido c' m aterro arenoso ate atingir a altura de 0,10m abaixo do nível de 
acabamento Sobre o aterro c, mpactado e nivelado serão executadas juntas em réguas de madeira 
oranca espaçadas de 1.00m o formando quadros de 1,00m de lado Os quadros serão preenchidos de 
ioimo alternada unidos pelo v, rtice tipo dama em concreto com sexo, resistência 13 5MPA com 10 cm, 
de espessura e acabamento esempenado Após a pega do corcreto serão retiradas as juntas de 
madeira e nas suas espessur será aplicado produto a base de asfalto formando as juntas secas 
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7— ESQUADRIÃS!FERRAGEN& 

:As portas em madeira serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 
obedecerão rigorosamente as indicações constantes nos projetos detalhes especiais e especificações 
gerais Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura devendo todos 
os vãos ser confirmados na obra antes da fabricação A madeira devera ser de lei bem seca isenta de 
partes brancas carunchos e blocas, sem nós ou fendas, que coipprometam a sua durabilidade e 
aparência 1 

Nos locais indicados em planta, deverão ser instaladas grades e portões de ferro com alturas 
variadas conforme definido em planta As grades de ferro serão liypdas e receberão pintura esmalte 
com previo tratamento com pintura anticorrosrva 

Conforme especificaçõe do projeto arquitetõnico, os serviççs de serralheria serão executados 
de acordo com as boas normastindicadas  e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares 

Os caixilhos das esquajrias de madeira serão do tipo adueia e alizar com dimensões mínimas 
de 7,50x  1 00cm As folhas kção couçoeiras com 10 cm de largura e pinazios com 8cm de largura 
sendo que o ultimo pinazio terá 5cm de largura 

As fechaduras das port1s de madeira deverão ser de embutir sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alavanca e de trinco reveraivel acionado pela maçaneta e pelr chave com 02 (duas) voltas As 
chaves deverão ser fornecidas em duplicata 

As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado Jorri anel de 3 ½ x 3 e serão no 
minimo de 03 (três) unidades por folhas 

Os rebaixas ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 
emendas enchimento com talipa de madeira, etc.  

A localização das ferlagens nas esquadrias será medida 'com precisão de modo a serem 
evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptive" a vista 

A localização do asstntamento das ferragens será dete minada  pela fiscalização se não 
identificável pelo sentido de ab*tura  constante em projeto 

As maçanetas das Pots  salvo em condições especiais serão localizadas a 105 cm do piso 
acabado., '  

Antes do assentamento as- ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização 
As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1 3, cimento e areia 
As soleiras deverão cqo necessário, possuir rasgos i  rebai*s e outros detalhes imprescindíveis 

ao seu funcionamento 
Nos vão de todas as portas considerar soleiras em granito polido na largura da parede e 

espessura de 03 cm Recebera uma argamassa de assentamento trço T3 ou T4 conforme as condições 
de exposição de superfície as intempéries bem coíno da necessidade de manter as superfícies 
impermeáveis.  

O peitoril deve ser ccocado por funcionário especializad' ficando a cargo da contratada a 
argamassa de assentamento 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais 	H 

Será instalado no qua4ço  de distribuição existente 04 disjuntores Os disjuntores utilizados no 
qtiadro de distribuição devem ser DIN fabricante GE ou Similar. 	' 	 7 

As tomadas univer 	c sais everão ser da Perlev ou Similar.,  
Todos os interruptores 	em ser para 1OA-250 v Fab PerIex ou Similar, instalados em caixas de 

PVC4x2 
Luminárias tipo paflon e plástico de sobrepor 1x15W 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados) Feb, Tigre, hidrosol ou Similar, rígido,  

rosqueado com acessórios, r spectivos diâmetros e bitolas indic,?dos no projeto e conforme a planilha 
de quantidades 

Serão forhecidos e inst lados ventiladores de teto. 
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9—PINTURA 

Todas as superficies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas 
nvdas e só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas 

As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas cada vez mais finas, ate 
obter-se superfícies planas e 

As tintas à base de esmalte exigem no mínimo duas demãos de acabamento devendo 
apresentar elevada resistência Ø impacto eas intempéries. 

As tintas só poderão sei afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com as 
instruções do respectivo fabricante 

Cada demão de tinta $ será aplicada após a anterior estar completamente seca convinda 
observar um intervalo de 24:00 floras entre demão.. sucessivas 

O mesmo cuidado de vá haver entre demãos de massa r  de tinta observando um intervalo 
mínimo de 4800 horas 

*N ota  As cores serãu definidas pela administração de obra atendendo aos padrões do 
município.  

Pintura acrílica 

Antes de efetuar qualquer serviço de pintura a CONTRA' ADA deverá efetuar a retirada de 
todas as infiltrações e trincas'existentes na alvenaria e junto as esquadrias externas e internas (Jm 

atamento adequado para cada situação devendo ser utilizado hidro jateamento com hipoclorito as 
fissuras tratadas com argarl semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante acrílico.  
As superficies a serem pintades deverão ser examinadas e corriqi4as de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços Todos os cuidados quanto as superfícies ealarem secas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo e1ntre demãos deverao ser observados conforme recomendações das 
No, mas Brasileiras 

Cada demão de tinta sb poderá ser aplicada quando a prccedente estiver perfeitamente seca 
observar um intervalo de 24 horps entre duas demãos sucessivas 

Devera ser aplicado s$lador acrílico para paredes em duas demãos da marca SUVINIL ou 
similar, observando-se o interv$o de secagem mínimo, e diluído coriorme recomendações do fabricante 

Deverá ser aplicada c lixada massa ACRILICA da maia SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade de forma a obter suo erfíçie perfeitamente lisa regular e lir ipa pronta para receber pintura 

Deve ser, aplicada cori a desempenadeira de aço ou espá lila sobre a superfície em cani, das 
finas e sucessivas Aplicada a 1 ,1 3  demão após um intervalo mínimo  três horas, a superfície deve ser 
lixada com lixa de grão 100 a 150  a fim de eliminar os relevos dev-se aplicar a 2 demão corrigindo o 
nivelamento e após o periodoiE' secagem proceder o lixamento finql 

Esmalte sobre madeira cl msasa e selador 	
1 

Nas esquadrtas de a hdeira a preparação se fará com o ú
li 
 amento e limpeza das superticies 

correção das imperfeições utiJgando massa a óleo lixamento par nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalte da Coral Si 4u Similar,  

Se as cores não estiverem definidas no projeto, caberá i FISCALIZAÇAO, decidir sobre as 
mesmas, mediante previa cor 9ulta ao autor do projeto Todas as tiiezes  que uma superfície tive sido 
lixada, esta será cuidadosa mente limpa com uma escova e depoi com um pano seco para rei over 
todo pá antes de aplicar a den ão seguinte 1 

Toda superfície pintas a devera apresentar, depois de propta uniformidade quanto a textura 
tonalidade e brilho (fosco sem —brilho e brilhante).  

Pintura esmalte fosco, duas emãos, sobre superfície metálica 	 (1 
•. Ji 

As grades portões d erro deverão ser pin adas com Esm Ite Suvinil ou rigorosamente similar,  
na cor Preta e Camurça €i 4  bamento Fosco de acordo com p ojeto arquitetõnico, com 02 (duas) 

m deàos e intervalo de 24 hore entre as demãos 

i. 
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Devera ser aplicado anti-ferruginoso nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
CORAL ou similar observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído ,conforme recomendações 
de fabricante. 

Todas as esquadrias e s milares metálicos, etc., a serem pintados deverão ser amassadas com 
a,)'cação de massa plást'ca pira correção de defeitos mais grosseiks pois esta não da acabamento 

OErFaitO e após sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxforde em camadas finas para correção de 
Yfl' eros defeitos que será pot1teriormente lixada com lixa de 220 a 400 para acabamento liso secagem 
t rumo e dilwdo conforme recolendações do fabricante 

17 SERRALHERIA 

Nata de Inauguração em açoetra baixo Relevo (40x30cm) 

Devera ser fornecida e nstalada uma placa de inauguração da obra em aço escovado de 40 x 
60 cm conforme modelo adotado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, devendo o fornecedor 
oferecer uma garantia de 12 meses com referência à qualidade do material utilizado na confecção da 
placa 

18-LIMPEZA 

A contratada devera efttuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 
ciemais setores 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos 
Todos os pisos serão uidadosamente limpos, retirando-sc toda e qualquer sujeira aderente,  

atados a fim de apresentar superfície uniforme isenta de qua,lquer impureza, manchas e outras 
imperfeições encontrando-se em perfeita condições de utuização 

Todas as alvenarias, elementos vazados revestimentos, a&relhos sanitários, etc serão limpos 
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem daniflodas outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza 

Tõdas as fechadura$ deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 
nivelamento das portas 

Todos os  aparelhos deIuminação deverá ,) ser rigorosament-a limpos  polidos, bbservand6-se.o 
perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 

Todas as esquadrias &verào ser convenientemente limpas oolidas e lubrificadas as dobradiças, 
"coa e fechaduras 

elas 
(PA n 15027637: 

 

 

Eaànheiro Civil - 

Memorial Descritivo e Especificaçã&Ténica 





ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUN1CIPAL.DEAÇARA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

- MEMORIAL DESCRITIVO 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos à obra de Ampliação da Escola Municipal Ronaldo Passarinho, no 
município de Acara - Para, conforme os projetos compreendendo o foÚecimento dos materiais mão-de-
obra com leis sociais equipamentos, impostos e taxas assim como todas as despesas necessária a 
completa execução da obra pela empresa contratada 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES 

Compete a firma empiteira minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos espec+ficações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela PMA, bem como providenciar os registros nos órgãosompetentes 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especiv4açes e os projetos prevalece ao 
estes Caso surjam duvidas, caberá a PMA esclarecer.  

A planilha de quantidads partes integrantes da documentqçãc fornecida pela PMA, servirão 
também para esclarecimentos todos os itens de serviços, atravé€ das indicações de características,  
dimensões unidades quantidadps e detalhes nelas contidas 

Os valores dos insumo dos serviços afins que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades devera ser consideado nas composições de custos dos Weridos serviços 

Os serviços de caráter Çermanentes tais como pronto socorro administração da obra, limpeza 
da obra equipamentos e maqutrários deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
juizo da fiscalização 

2- OCORRÊNCIA ECONTROLtE 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sobre o andamento da obra bem como observações a serem feitas pela 
fiscalização 

A empresa responsavei, em decorrência de eventuais alteràões feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização deverá apr&qsentar o "As Bu,ft" através de documentos que se tornem necessários,  
tais como plantas, croquis desnhos, detalhes etc.  

3 MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material com maior ênfase para o de acabamento, como lajotas 
cerâmicas, ferragens esquadrias, metais louças sanitárias e etu, estará sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização do mesmo 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização antes da sua 
aplicação 	

, / 
A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 

engenheiro/arquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
obras 
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4-FISCALIZAÇÃO: 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA Cabe ao fis 1 
verificar o andamento das obras elaborar relatórios e outros elementos informativos 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente ci projeto e suas especificações 
devendo a PMA ser consultada para toda e qualquer modificação 

Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete & fiscalização fazer a indicação e 
uroceder as definições necessai ias para execução dos serviços como por exemplo locais padrões 
modelos cores etc.  

5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas r 1 livro diário de obras, e quando 
necessário através de oficio ou memorandos 

6- PRONTO SOCORRO 

A empreiteira devera manter no local da obra um serviço de pronto socorro para atendimentos 
dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras 

7-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A contratada deverá rrantr na direção da obra um preposto com conhecimentos técnicos que 
permitam a execução com peøe ção de todos os serviços além ços demais elementos necessários a 
perfeita administração da obra almoxarife apontado vigia e etc 

A contratada devera comunicar com antecedência a PMA, o nome do responsável técnico, tm 
suns prerrogativas profissionais 

A PMA fica no direito d exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra aso 
o mesmo demonstre insuficierte perícia nos trabalhos ou indispo ições em executar, as order: da 
fiscalização 

A mão-de-obra a ser empregada nos casos necessários deverá ser especializada onde será 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EM), apropriados a cada caso, visando 
a melhor segurança do operário juntamente com os crachás dos tribalhadores relacionados para obra.  

A contratada será respansavel pelas observâncias das leis, decretos regulamentos portar's e 
normas federais, estaduais i münicipais direta e i.ndiretamentí aplicáveis ao objeto do contrato, 
inclusive por suas subcontratadas.  

Durante a execução do, serviços a contratada devera 

VI Providenciar 'junto ao CREA as anotações de r'sponsabilidades Técnicas - ARTs 
referentes aó obiétó do contrato e especificaçõe; pértinentes, nos termos da lei 
6496-77 

V Responsabili7ar se pelo fiel cumprimento de todasas disposições e acordos relativos a 
legislação soial e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pei soai 
alocado nos ',€rviços objeto do contrato 

v' Efetuar pa4ientos de todos os impostos taxas e demais obrigações i',cais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, ate o recebimento 
definitivo dos. serviços./ • 
A contratada deverá montar um escritório na oc ra, com dependências confor iveis 
para uso d i fiscalização dotado de pessoai e material necessário ao perfeito 
funcionamei c e atendimento dos serviços de conA,trução 

VI A vigencia sprá ininterrupta por conto da contra ada ate o recebimento defin do da 
obra 

Mamona) Descritivo e Especificação Técnica 	 2 



RU Ca 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇARA 

8—EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIO 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos andaimes e 
maquinarios, assim como pequiias ferramentas necessárias ao bpm andamento e execução dos 
serviços ate a sua conclusão 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados.  

9 - LIMPEZA 

A contratada será resporisavel pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
execução sendo responsável pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra como macefras materiais brutos tijolos, ate.  

iii -ESPECIAC,&'ÇÔES TÉCNICAS 

1 - SERVIÇOS PRELIMEINARE 9 

Placa de Obra 

A placa da obra será ccnstituida da chapa de ferro galvanizada n°26 com acabamento em tinta 
a óleo sobre fundo antiáxido crornato de zinco e estruturada com régua de madeira aparelhada de S'xl 
e obedecendo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposição e informações 

Locação da obra 

As locações deverão ser globais e sobre um ou mais qqadros de madeira que envolva o 
perímetro das edificações, devendo ser utilizado qualc 1 uer método urevisto nas normas de execução 
obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de ruveis constri.4irem o gabarito formado por guias 
de madeira, devidamente niveidas, pregadas a uma altura mínirn. de 60 cm em caibros afastados 
convenientemente do prédio a çonstruir. Mediante os pregos cravadc no topo dessas guias através de 
coordenadas os alinhamentos serão marcados com linhas esticada$ essas linhas marcarão os cantos 
ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terrenopor mefr de fio de prumo 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo 
com o projeto 	 1 

Caso o terreno apreserip problemas com relação aos nlveis, CONTRATADA devera comunicar 
por escrito a fiscalização a fim de se dar solução ao problema 

A contratada não execitara nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a 
aprovação não desobriga da rebponsabilidade da locação da obra por parte da contratada 

2— MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação manual 

As cavas para fundções poderão ser executadas manualmente, devendo o material 
remanescente ser retirado pare local a ser determinado pela FISCAL ZAÇAO 

As cavas para funda ião deverão obedecer a climensões1 mínimas indicadas em projeto de 
fundações a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO devendo ser aprof ndadas caso esta cota mínima não 
atinja o terreno com resistenci, compatível com a carga que ira supqtar 7 

Nas escavações nece sanas à execução da obra, a CONTRATADA tomará precauções quanto 
aos trabalhos a executar, taisfeorno escoramentos drenagens esgotamentos, rebaixamentos e outros 
que se tornarem necessários,, rio sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na 
execução dos serviços 
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Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0m 3  

Todo entulho produzido 	ra na ob devera ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇAO 
sendo que no período em que permanecer na obra devera ser acondicionado convenientemente em 
local próprio separado e que não obstrua os caminhos de serviço e roem . exponha as pessoas a rscos 
de acidentes 

Aterro apiloado 

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material iem matéria orgânica em camadas 
sucessivas de O 20cm devidamente molhadas e apiloadas manualmente devendo ser executado após 
a limpeza e esgotamento das cq as de fundação 

Antes do lançamento dpiaterro, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo a 
m de garantir perfeita compactcção do aterro 

O material proveniente tias  escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, será 
aproveitado para aterrar as area', que dele necessitem 

As áreas externas qurndo não perfeitamente caracterizadas em plantas serão aterradab e 
.regularizadas de forma a pemutir o fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das águas 
superficiais 

3— FUNDAÇÕES E ESTRUTUKA 

Fundação corrida/bloco c/peça preta argamassa no traço 1:8 

O alicerce será executado em concreto ciclopico, no traço 1:8, cimento e areia respectivamente 
O cimento utilizado ser poty, Nassau zebu ou similar CP II - Z32 
Pedra preta 
Areia com granulometria média 

Baldrame em conc ciclopico /pedira preta mcl forma 

As vigas baldrame seaJç executadas em concreto ciclopico deverão seguir as especificaçõec,  de 
projeto e as seguintes recomenldções complementares 

O cimento utilizado send Poty, Nassau, Zebu ou similar CP li - Z32 
Areia com granulomet media 
O seixo utilizado será é granulometria méCia 

Estrutura em concreto arrnão fck25lVlPA c/ forna mad branca (Pilares, Vigas, Vergas e 
Contravergas) 

O concreto a ser utill ado será da classe especificada € m projeto Em nenhum caso será 
lançado concreto que apresen, sinais de pega iniciada, ou que ten?ia sido misturado mais de uma iora 
artes e a altura máxima admi ida para lançamento em queda e de 2,00m. Se a peça ultrapassai esse 
limite admite-se a utilização d meio adequado como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lateral Enquanto estiver sen Jo lançado e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico, (vibra1 ãç) durante o tempo necessário de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completa ente a armadura, adqu rindo a melhor consistência E importante evitar a 
vibração da armadura, caso cc 

1, 

itrário resultará em dir inuição da aderência./ 
Os pilares vigas vete as e contravergas serão executado j  em concreto armado, Fck 25 Mpa 

"om cimento areia e seixo 
de As formas serão 	, adeirite de boa qualidede convene m nteente escorada com o fim de / 

garantir a estrutura final as rn didas constantes no projeto Caberá a executante da obra, considerando 
as condições peculiares do lo , apresentar projeto detalhado do ocoramento e das formas atendendo 
a,, normas da ABNT condizen

, 
 s ao material empregado (madeira rlou aço) Antes do lançamento ,erão 

conferidas as medidas e proc 'ida a limpeza Caso recebam tratamento com produto antiaderent' este 
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cera aplicado antes da colocação da armadura Sendo formas abscrventes durante a concretagem 
deverão estar saturadas de águ 

O aço empregado na oDra $era das classes CA-50 A e A-60 e somente poderá se- de 
procedência reconhecida sem apresentar defeitos considerados pre'udiciais a sua constituição ou a 
estabilidade do conjunto 

O cimento utilizado será toty Nassau Zebu ou similar CP II - !32 
Areia com granulo 	iiedia 
O seixo utilizadoserá de ;ranulometria media 

4— PAREDE E REVESTIMENTO 

Alvenaria com tijolo cerâmico áli cutelo 

Será executada parede km tijolo cerâmico, assente a cutelo juntas com 12 mm de espessura 
máxima assentados com argamassa mista de cimento areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 
1 6 com 070 [de aglutinante pea cada m 3  de argamassa As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
dimensoes indicadas no projeto arquitetônico devendo as fiadas ser 3erfeItamente niveladas, alinhadas 
e aprumadas Na execução desè serviço consideram-se material e mão-de-obra, transporte de material 
dentro da obra, preparo da agamassa marcação e execução ai alvenaria As juntas horizontais 
deverão estar completamente cheias, com espessura máxima de 2 mm O assentamento dos tijolos 
cerâmicos será executado com [untas de amarração de acordo com o que preconiza a NBR 8545: 1 1984 
da ABNT, 

Os vãos das portas e jpnelas caso não sejam coincidentes com as vigas levarão vergas de 
concreto armado 

Chapisco traço 1:3 

Trata-se da camada de argamassa constitLida de cimento areia grossa agua e eventualmente,  
aditivo possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 
de revestimento 

A argamassa de chapico deverá ser preparada no traço 1:,3 (1 de cimento 3 de areia média-i-
aditivo) O chapisco deverá s& aplicado sobre qualquer base a ssr revestida ou seja em todas as 
paredes. Para aplicação do"chaptsco, a base devera estar Irnipa, livre de pó, graxas óleos,  
eflorescencias materiais soltos ou quaisquer produtos que venham W,prejudicar a aderencia 

Os processos para limpeza da base poderão ser os seçuintes Para remoção de pá de 
materiais soltos Escovar e lalar a superfície com agua ou aplicr jato de agua sob pressão Para 
remoção de Óleo desmoldanti graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superficie com 
solução alcalina de fosfato)sodico  (309 de Na 3PO4 em um 1 litro de agua) ou soda caustica, 
enxaguando em seguida com, pua limpa em abundância 

Pode-se ainda satur 	superficie com água limpa, aplicar 1solução de ácido muriatico (5 a 10% 
de concentração) durante cind 1 hinutos  e escovar em abundância 

Poderão ser empregdos na limpeza processos mecânicos (escovamento com escova de 
cerdas de aço lixamento me4drico ou jateamento de areia) sendo A remoção da poeira feita através de 
ar comprimido ou lavagem coifágua, em seguida 

Quando a base aprt*entar  elevada absorção, deverá ter pré-molhada suficientemente A 
execução do chapisco deverá ,,& realizada através de aplicação viç$rosa da argamassa continuamente 
sobre toda a área da base ie se pretende revestir. As argamassas deverão ser misturadas ate a 
obtenção de uma mistura homogênea O cimento deverá ser medido em peso 25 ou 50 kg por saco 
podendo ser adotado volume ,rrespondente a 17,85 ou 35,7 litros respectivamente 

A areia poderás r m ida pm peso ou em volume, em recipiente limpo e integro dimensionado 
de acordo com o seu inchame, to médio.  

A quantidade de agu a, 'erá determinada pelo aspecto da mistura que devera estar coesa e com 
trabalhabilidade adequada a J iizaçáo prevista 

Deverá ser preparadq penas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de 
se evitar o inicio do seu endu cimento antes do .»eu emprego 
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O procedimento para a execução das argamassas devera ob3decer ao previsto na NBR 7200 - 
RevStimentos de paredeS e tetos' com argamassas -materiais, preparo, aplicação e manutenção: 

Fabricação em misturador mecânico:4 
A ordem de colocação no misturador devera ser a seguinte 
 -partedaágua, 
a areia, 

- outro aglomerante,, se houver, 
cimento e 

- resto da água com õ aditivo; se for ocaso, 
A mistura mecânica deve á ser continua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos 
A dosàgern previstasp$cificada pela proporção, deverá ser 	volume seco e deverá ser 

obedecida rigorosamente para c1da aplicação 
Fabricação manual 	 * 
Só será permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada vez e 

quando autorizado pela Fiscalização 
A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encçmtrar-se limpa e bem vedada A 

evasão de água acarreta a peraade aglutinantes com prejuízos para a resistência a aparência e outras 
propriedades dos rebocos 

Para amassamento manual a mistura devera ser executada em superfície plana limpa 
impermeavel e resistente seja sm masseira tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 
minutos 

A mistura seca de cimento e areia devera ser preparada com auxilio de enxada e pá, ate que 
apresente coloração uniforme Em seguida a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a 
agua no centro da cratera formttØa A mistura prosseguira ate a obtenção de uma massa homogênea, 
acrescentando-se quando necqsario mais um pouco de água para 9pnferir a consistência adequada à 
argamassa. 

Quando a temperatura jor elevada ou a aeração for intensa,'ja cura deverá ser feita através de 
umedecimentos periódicos, estelecidos peta Fiscalização 

Massa Única p1 recebimento de puflura 

Amassa única éore 
Neste caso, aargamaSa util 
de cumprir ás funções tanto d 

Todas as paredes ínti 
com massa única com argam 
fin), espessura 3 em. 

AS paredes antes do 
por ela .devám passar, conclu 

Os rasgos efetuados 
te!à metálica galvanizada ou 

A . massa Única d 
desémpenadeita de aço e esj 

Com a superfície ai.nc 
única. Aar9amassã deverá t 
constituída de areia fina, com 

•A areia a ser utiliza 
utilizando-sis peneiras .cujos d 

A base a receber a 
superficiais superiores aIO mm 
das juntas da alvenaria ou ou 

A:aplicàção da masE 
seguir indicados, obedecidos 
-24 hóras após a aplicação d 

4 dias de idade das estrutuit 

'modal Descritivo e Especificação 

nento com acabamento em pintura executado em uma única camada. 
e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz 

baço quanto do reboco ou seja regularização da base e acabamento 
e externas que não serão revestdas com cerâmica serão revestidas 
no traço 1123  (cimento aditivo hante de fabricação industrial e areia 

da execução da massa única ( 
;, chapiscadas, mêstradas e dever 
a a instalação das tubulações dev 
enchimento com cacos de tijolos 
rã apresentar acabamento p( 
lado, de modo a proporcionar SUE 

mida.procede-se a execução do cl 
onsistência adequada ao uso, con 
iensão máxima dei ,2mm, é cimei 
deverá ser espalhada para sec 
etros serão em função da utilizaç 
aSa única deverá estar regulart 
tais como depressões, furos, rasa 
saliências, deverá ser reparada, 
nica deverá ser iniciado somenE 
eus prazos mínimos: 

de concreto, das alvenarias. 

erão estar com .as tubulações que 
ser convenientemente molhadas. 
ia ser corrigidos pela colocação de 
blocos. . 
uito, primorosamente alisado à 
Dieinteiramente lisaé uniforme. 
)isco, .e posteriormente a da: massa 
tível com o processo de aplicação, 
e aditivo. . 	. 
m. Em seguida, será pene irada, 

Ia argamassa. 	 : 
a: Caso apresente irregularidades 
eventuais excessos de argamassa 	/ 
s de iniciar o revestimento. 	. 	« 

epois de concluídos os.serviçosa 	o 
: blocos de concre 

	a 



1 	ziíi 

II RU a 

ESTADO DO PARA 
PREEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

O plano de revestiment4.era determinado através de ponto, qe referencias dispostos de forma 
isp que a distancia entre eles sejp compatível com o tamanho da desempenadeira geralmente regua 'ia 
ilurninio a ser utilizada Ness4 pontos deverão ser tixados caco planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se ara tanto argamasss dêntica a qusserá empregada no revestimento 

Urna vez definido o plan4 de revestimento devera ser feito o preenchimento das faixas entre as 
taliscas empregando-se arganássa que será sarrafeada em seguida constituindo as guias ou 
mestras 

A massa única só ser f 'executada depois da colocação drs marcos das portas e antes da 
rolocação de alisares e rodapé 

Os materiais componene4s das argamassas deverão atender. ê recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insum 1cs cimento, cal areia e água 
- Cimento - Deverá ser novo não se admitindo a utilização de cimento "empedrado 
- Areia - Deverá apresentar grar*ilometria e características condizente4 com o tipo de argamassa que 
comporá Poderá ser grossa, rdia, fina (peneirada) comum com podicas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio).  
- Agua Devera ser tal que não àpresente impurezat3, tais como sais, ilcalis ou materiais orgânicos que 
possam prejudicar as reações com o cimento A agua potável da rede de abastecimento e considera'ld 
satisfatória para ser utilizada 

O procedimento de exeuçào devera obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamass4 - material preparo aplicação e mmutençâo 

5—COBERTURA 

Trama em Madeira p1 Telha Crâmica Tipo Plan Ate 2 Aguas 

Sobre as paredes sera{onstruida a estrutura de madeira do telhado da edificação as madeiras 
utilizadas na execuçãodo tel 1 io serão de lei tipo Maçaranduba Angelim vermelho ou similar, com 
dimensões compatíveis com 01 prte da obra 

Cobertura Telha Tipo Plan 

As telhas serão do tip' plan fixadas na estrutura da cob'tura obedecendo às especificações 
técnicas do fabricante A coiockj l ão será feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas perpendiculares 
a cumeeiras sendo o sentiO da montagem contrário aos dos ventos dominantes obedecendo o 
detalhamento do projeto 

Cumeeira de barro 

Os capotes utilizados ia cumeeira serão adequados as telhe s utilizadas na cobertura fabricante 
Braslit ou Similar, obedecendolas especificações do fabricante 

Imunização plmadeira c/carb?lineum 

O madeiramento estiiturai (tesoura terças caibros, pas, etc.) devera ser previamente 
imunizado com produto especfh o para esse fim e aprovado pela Fi 1.3CALIZAÇÃO.  

Emboçamento com argamasa traço 1:2:9  (Cimento, cal e areta 
II' 	 / 

Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com ciment e areias no traço 1À 
/7 

6— PISOS/RODAPES 

Camada impermeabiltzadoke1Ocm 

Antes do lançament4o lastro para isçlaro aClO da estrut9ra de fundação devera se observar f cuidadosamente a limpezas cavas isentando-as de uaistr materiais que sejam nocivos ao 
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decomposição, ate. Os pisos indicados receberão uma camada 
:iclópico com SIKA 1 ou produto Simi ar, na dosagem especificada pelo 

•ày Nassau, Zebu ou similar CP II -.L32. 	 . 

iedía; 	 . 	 . 	 • 	 . 	 . 

PREF 

• 

 

concreto tais como madeira e! 
.:mperrneabHizadõra em concreto 
fabricante.. 

• 	 .0 cimento utilizado será 
Areia • 	

. 	 com granulometria 
Pedra preta. 

Camada regularizadora no traç: 

Todos os pisos com acS 
OLI grossa notrço 1:4, espess4 
obedecendo aos: níveis ou ir) 

• 	regularizçâo das áreas para 
• executada ôorn .argamassa de:: 

espessura de 03 cm. 
Quando o material a ehÍ 

• odeá ser feito com a orientaç 
A referida camada dará, 

• 	

. - Áreas secas: 5 05%; 
Áreas piolhadas: 0,5% Áreas molhadas: 

 baiiheiros: 1, 
Yebü ou similar CP II Z32. 

• 	 •• . Areià com .granulometri: 

1:4 

amento em cerâmica, levarão uma &gamassa de cimento, areia média 
02 cm com a finalidade de niv*f' para receber o revestimento final, 

inações previstas para o acaba!ento que os deve recobrir. A 
s pisos com acabamento em argEmassa de alta resistência será 
mento e areia media ou grossa n  traço 1:3 desempenado e com 

regar for de origem natural (v.g.,.aranito), o assentamento sàmertte
11 

1

da FISCALIZAÇÃO. 
. 	 . 	 . 

caimento do piso acabado de acordÉ.: com a seguinte relação: 

5% em direção ao ralo ou à portajdesaída; e 	. . 
	 . 

x~Ç2,5% em direção ao ralo. O áiMéhto utilizado será Poty, Nassau, 

lédia ou grossa. 	.. 

o Médio) 35x35cm 

em projeto receberão acabamer o em lajota ceramica 35x35 em ,  
fabricante Porto Rico Cecrisa ou Si çiilar, a lajota devera ser aprovada 

ustrializada utilizada será da Quartzc 'it Argamassas Belém ou simik. 
Ia Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 

rito de acabamento e proteção da transição das paredes com os pisos 
dará com argamassa ainda frescã tendo-se õ cuidado de pulverizar 

e. A argamassa de assentamento 3orá. no traço 1:3 ou 1:4 conforme ás 
ipêtiõie às intempéries, bem cono da necessidade de manter as 

idrame e concreto cI junta seca) 

m Projeto serão executadas calçdas de proteção nas • dirnprisões 
idação será direta, constituída a sapata corrida em pedra preta 
rito e areia), com dimenões de 020 x 0,30m (largurax profundidade). O 
ópicoFCK=I5MPA com 0,10m de aspesura. O caixão formado pelos 
m aterro arenoso até atingir a altura de 0,10m abaixo do nível de 
mpactado e nivelado, serão executadas juntas em réguas 
formando quadros de 1,00m de lada. Os quadros serão pre 
tice, tipo dama, em concreto com seixo, resistência 13,51VIPP 
esempenado Após a pega do concreto serão retiradas a 
será aplicado produto a base de asfalto, formando as "untaE 
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Lajota cerâmica PEI IV - (Pa 

.Os . pisos detetminad 
• ahtiderãpante.. REI IV, Tipo :A 

pela fiscalização. 
A argamassa colante ir 
Orejunte utilizado será 

Rodapé Cerâmico h = 7cm 

Os rodapés são o elerr 
Q assentamento das peças 
cimento em pó sobre a superfi 
condições de exposição de 

• 	superfícies impermeáveis. 

• . 	

Calçada (incluindo alicerce, 

Nós locais definidos 
indicadas como segue A 

• . . 	 . . . 	 argamassada no traço 1:8 (cirr 
• baldrame será em concreto ci 

bãldrames será preenchido 
acabamento. Sobre o aterro . 

branca espaçadas de 1.00m o 
• . forma alternada,  unidos pelo \i 

de espessura e acabamentof 
• madeira, &nas suas espessuV 



obedecerão .rigorosamente as ir 
erais: Os tipos:e dimensões bá 

os vãos ser confirmados naobn 
partes:. brancas, carunchos e t 
aparência. 

»Nos locais indicados er 
variadás, conforme definido em 
com prévio tratamento.  com  pinti. 

	

• . 
	Coforrne especificaçôe 
de acordo com as, boas normas 

Os caixilhos das esqua 
de 7,50 x 1,00cm. As folhas te 

• sendo que o último pinázio terá 
As fechaduras das ports 

tipo alavanca e de trinco rever, 
chaves deverão ser fornecidas é 

• ..As dobiadiças serão d 
mínimo de 03 (três) unidades pd 

• Os rebaixos ou encaixe 
emendàs, enchimento com tali& 

A localização das ferrr: 
evitadas discrepâncias de Øosiç 

A localização do assd, 
identificável pelo sentido de ab 

As maçanetas das poiti 
•acabado.  

. Antes do ãssentamento. 
.As Soleiras serão asseri 
As soleiras deverão cat 

ao seu funcionamento.  
Nos vão de todas as 

espessura de 03 cm: .Rerá.; 
de exposição de superfície 
impermeáveis. 

o peitoril deve ser 
arganassa de assentamento. 

8- INSTALAÇÕES ELÉTRICM 

Os serviços . de insta 
concessionárias locais 

Será instalado no quacjk 
quadro de distribuição devem rÈ 

As tomadas universais $ 
Todos os interruptores df 

PVC4 x2 
Lurhinárias tipo paflon e 
Todos os eletrodutos. 

rosqueado com acessórios r 
ctéquaritidades: . . 

Serão fornecidos e insteic 

... 	. 	. 	. 

c  

ca 

RA 
L DE ACARÁ 

o técnica para trabalhos deste gênØrc e 
licações constantet nos projetos detalhes especiais e especificações 
cas obedecerão rigorosamente o pr.eto de arquitetura, devendo todos 
antes da fabricação A madeira devera ser de lei bem seca isento de 
ocas sem nos ou fendas que cnprometam a sua durabilidade, e 

planta deverão ser instaladas gradias e portões de ferro com alturas 
planta. As grades de ferro serão lixidas e receberão pintura esmalte 

anticorrosiva... 	. 	
. 	 Y. 	. 

do projeto arquitetônico os serviç4 de serralheria serão executados 
dicadase serão confeccionadas en.lerfis  metálicos tubulares. 
as de madeira serão do tipo aduelj e alizar com dimensões mínimas 
o couçoeiras com 10 cm de largur e pinázios.com  8cm de largura, 
cm de largura.. 	.... 	. ::••. 
de madeira develo ser de embutir sempre de cilindro e maçaneta do 

Ivel acionado pela maçaneta e pel 1  chave com 02 (duas) voltas As 
n duplicata 
metal cromado do tipo reforçado om anel de 3 'A x 3 e serão no 
folhas. . 
terão a forma das ferragens não ,endo toleradas folgas que exuam 
de madeira, etc. 	 . 	. 

lens nas esquadrias será medida :0n1 precisão, de modo a serem 
) ou diferenças de nível perdeptívei.&vista. 	.. 	. 
lamento das ferragens será determinada pela fiscalização, se ão 
tira constante em projeto 
s salvo em condições especiais serão localizadas a 105 cm do piso 

é ferragens deverão ser aprova& 
	

,la fiscalização: 
ias com argamassa de traço 1:3, 	ente e areia. 
necessário, possuir rasgos, reba 	e outros detalhes imprescindíveis 

das, considerar soleins em gr 	polido na largura da parede e 
na argamassa de assentamento 

	
T3 ou T4 conforme as, condições 

intempéries, bem como da ne 
	

idade de manter as . superfcies 

ado por funcionário especializa do, ficando a cargo da contratada a 

Ses elétricas obedecerão as n4rmas da ABNT e normas das 

de distribuição existente 03 disju itores Os disjuntores utilizado', no 
DIN fabricante GE ou Similar 
rão ser da Perlex ou Similar 
m ser para 10.A-250 v, Fab. Perle4,.:ou Similar, instalados effl caixas de 	

/ 

lastico de sobrepor 1x15W 
30 de PVC (normatizados) Fab Tigre hidrosol ou Similar, rígido,  
activos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 

ventiladores de teto 	 - 
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ESTADO DO PARA 
ITLTRA MUNICIPAL DE4ARÁ 

serem pintadas deverão ser limp convenientemente preparadas, 
quando perfeitamente enxutas. 
serão preparadas com o emprego de lixas cada vez mais finas, ue 

nalte exigem no minimo duas demãos de acabamento devendo 
impacto e as intempéries.' 	». 	. 
afinadas ou diluídas, com j solventes apropriados a. .de acordo com as 

será aplicada 'após a anterior ester completamente seca, convindo 
rS entre demãõs sucessivas. 	. 	. 

haver entre demàos de massa etie tinta; observando: um intervalo 

finidas pela administração da 	atendendo aos padrões, do 

r serviço de pintura, a CONTRA' 
	

A deverá efetuar a retirada de 
istentes na alvenaria e junto às € 

	adrias externas e internas com 
situação, devendo ser utilizado h 

	
jateamento com hipoclorito, as 

semi-flexível, e duas demãos deini 
	

neabilizante acrílico. 
deverão ser examinadas é corr}gi 

	
de quaisquer defeitos antes da 

cuidados quanto às superfícies e 
	m secas e limpas e precauções. 

e demãos, deverão ser observado 
	iforme recomendações 'das 

poderá ser aplicada quando a prodedente estiver perfeitamente. seca, 
a entre duas deàiãos sucessivas.  
ador acrílico para paredes em duos dernãos da marca SUVINIL ou 
de secagem mínimo e diluído coni rme recomendações do fabricaite 
fixada massa ACRÍLICA, da marS SUVINIL ou similar de mesma 
-fície perfeitamente lisa, regular e lrrpa pronta para receber pintura 

desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
demão, após um intervalo mínimo de três horas a superficie deve ser 

o a fim de eliminar os relevos devç-se aplicar a 2a  demão corrigindo o 
secagem proceder o lixamento tiraI 

aeselador 

ira a preparação se fará com o hamento e limpeza das superficies 
indo massa a óleo, lixamento pai, nivelamento para depois aplicar a 
Similar... 
em definidas no projeto, caberá . FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as 
Ita ao autor do projeto. Todas asMezes que uma superfície tiver sido 

limpa com uma escova e depois com um pano seco para remover 
)seguinte.  
deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a textura 
brilho e brilhante) 

/ 

mãos, sobre superf1c;e metálica 

ro deverão ser pintadas com Esn?  Ite Suvinil ou rigorosamente similar,  
amento Fosco, de acordo com projeto arquitetõnico, com 02 (duas) 
•ntre as demãôs. ... . . 

orial Descritivo e Especificação Tê pica 10 
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1. PINTURA 

Todas as superfícies 
lixadas, e só poderão ser pintai: 

As superfícies de fflad 
• 	obter-se superfícies planas e lis 

• 	 'As tintas .à base de 
• apresentar éléada resistência 

• 

	

	As tintas só poderão s 
instruções do respectivo fabrica 

Cada demão de tinta 
• 	observar um intervalo de 24:00 

O'riesmo cuidado d 
mínimo dé'48:O0 horas. 

'Nota: .As cores será 
município. 

Pintura acrílica 

Antes de efetuar qual( 
todas as infiltrações e trincas 
tratamento adequado para ca 
fissuras tratadas com argamas 
.4s superficies a serem pintad 
execução dos serviços. Todos 
quanto ao intervalo de tempo, E 

Normas Brasileiras,. 
Cada' deão de tintas 

observar um intervalo de 24 ho 
• Deverá ser aplicado s 

• 	
. 

 

similar, observando-se o interv,  
• Deverá ser aplicada 

• qualidade, de forma a obter sul 
• 	 .'. Deve ser aplicada cor 

• finas e. sucessivas. Aplicada a 
lixada, com lixa de grão 100:a. 

• . 	. 	nivelamento e, após :o período 

• Esmalté sobre madeira ei ma, 

Nas esquadrias de ma 
correção dás imperfeições utih 
tinta esmalte da Coral, Suvinil . 

Se. às cores não esti 
mesmas, mediante prévia cori, 
lixada, esta será cuidadosame 
todo pó, antes de aplicar a defr 

Toda superfície pi'ntaql 
tonalidade e brilho (fosco, serit 

Pintura esmalte fosco, duas, 

As grades podões dsi 
na. cor Preta e Camurça ad 
demãos e intervalo de 24 hor 



T F s» 
ESTADO bO.PARÁ 

EUTURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
Devera ser aplicado aná-ferruginoso nas esquadrias metãubas em duas demãos da marca 

CORAL ou similar, observandofe o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações 
do fabricante 

rias Todas as esquad 	e litiilares  metálicos etc, a serem pintados deverão ser emassadas cnn 
a aplicação de massa plástica pa correção de defeitos mais grosseirps pois esta não dá acabamento 
perfeito, e após sua secagem lixç e aplicar massa ràp!aa Luxforde, eni camadas finas para correção de 
pequenos defeitos que sera poriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso secagem 
minimo e diluioo conforme recoendações do fabricante 

17—SERRALHERIA 

Placa de Inauguração em açoJqtra baixo Relevo (40x30cm) 

Devera ser fornecida e instalada uma placa de inauguração d3 obra, em aço escovado de 40 x 
60 cm conforme modelo adot4.o pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA devendo o fornecedor 
oferecer urna garantia de 12 ml-es com referencia a qualidade do material utilizado na confecção da 
placa 

18—LIMPEZA 

A contratada deverá efe&iar a limpeza diária da obra para qe não atrapalhe as atividades nos 
demais setores. 	. . 	. 	 . 	. 

Será removido todo o entulho do terreno ,e cuidadosamente Ir ipos e varridos todos os excessos.  
Todos os pisos serão çuidadosamente limpos retirando-se toda e qualquer sujeira aderente 

lavados a fim de apresentar superfície uniforme isenta de qualquer impureza manchas e outras 
imperfeições encontrando-se em pêr 4 eita condições de utilização 

Todas as alvenarias eI mentos vazados revestimentos aparelhos sanitários, etc serão limpos 
abundante e cuidadosamente la ados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 

.serviços de limpeza 
Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 

nivelamento das portas. 	............... . 	 . 	 . 	H. 	 . 

Todos os aparelhos de uminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos observandoce o 
perfeito funcionamento dos me' 05 e o estado das lampadas 

Todas as esquadrias d 1  (arão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças 
trincos e fechaduras 

Ceur E i&ío4í CaeIas filho 	Al i  
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

1 - MEMORIAL DESCRITIVO 

Este memorial descritiva tem como objetivo estabelecer as norm', e condições para a execução de 
as e serviços relativas a obra de Construção da Escola Municipal 20 de Março, no município de 

ra - Para conforme os projeiba compreendendo o fornecimento materiais mão-de-obra com leis 
sooi9r equipamentos imposto; e tsxas assim como todas as despesas necessárias a completa 
ur LiÇo da obra pela empresa contratada.  

II- DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES:r 
	 $ 

Compete a firma empreteira minucioso estudo de verifi ação e comparação de todos as 
desenhos dos projetos especiicações e demais elementos integrantes da documentação tecnra 
fornecida pela PMA, bem como povdenciar os registros nos orgãos c-mpetentes 

Para efeito de interpretaçoo de divergências entre as especificàções e os projetos prevalecerão 
stes Caso surjam duvidas cabe, 1a a flUIA esclarecer.  

A planilha de quantidade partes integrantes da documentaço fornecida pela PMA, servirão 
tambem para esclarecimentos e; li todos os itens de serviços atrave Lias indicações de características,  
dimensões unidades quantidade" e detalhes nelas contidas 

Osvalores dos insumos os serviços afins que não constarrm explicitamente na planilha de 
lL1,ntidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos eridos serviços 

Os serviços de caráter pé manentes, tais como pronto socorrc I administração da obra limpeza 
di Obt a equipamentos e maquinq ios, deverão ter seus custos inseridos na composição do BOI 

Nectas especificações deve fici r perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
maternas ou equipamentos por, eterminada marca, fica subentendIdo a alternativa "ou similar" a 
juizo da fiscalização 

2-OCORRÊNCIA E CONTROLE 
A empreiteira ficara obr qada a manter na obra um livro iifiário de obras, destinado as 

anotações pela contratada sobre o andamento da obra bem como observações a serem feitas pela 
trjizacaO 

A empresa responsável, rn decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
r m a fiscalização, devera apresentar o "As Budt" através de docume tos que se tornem necessários  
tais -,orno.,plantas croquis desen! - os, detalhes etc.  

3 MATERIAIS A EMPREGAR 
O emprego de qualquer material com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 

cramicas ferragens esquadrias metais louças sanitárias e etc es arã sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização do mi'5mo 

Todos os materiais dev. rào ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 
aplicação 

A empreiteira será ob igada a mandar retirar, qualquy material impugnado pe 10 

eri3enhsirotarquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
:Õias 

4 FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização será exercich9 por engenheiro ou arquiteto desigrdo pela PMA Cabe ao fiscal 

vc 'ficar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos 4fformativos 
O responsável pela fiscali ação respeitará rigorosamente, o Ørojeto e suas especificações 

rvepdoa PMA ser consultada par toda e qualquer modificação.  

Memoi 1 Descritivo e Especificação Técnica 
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ESTADO ADO DO PARA 
PRErEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

m caso de inexistênd ou omissão de projetos compete fiscalização fazer a indicaçãc e 
as definições necessárias para execução dos serviços orno por exemplo locais padrões 

.cLlos 
 

cores, etc 

COMUNICAÇÃO E SOLICfl AÇÃO 
Toda comunicação e suucitação deverão ser registradas ny Livro diário de obras e quando 

csáiio atraves de oficio ou memorandos 

5 PRONTO SOCORRO 
A empreiteira deverá mnter no local da obra um serviço de oronto socorro para atendimernos 

' npersriÕs que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras 

7 ADMINISTRAÇÃO DA OBR4 
A contratada deverá ma, er na direção da obra um preposto 'com conhecimentos técnicos que 

uerrrutam a execução com perfeção de todos os serviços atem do demais elementos necessários à 
,,,erfei ta administração da obra coiio almoxarife apontado vigia e etc 

A contratada deverá com nicar com antecedência à PMA, o nome do responsável técnico com 
- tn° prerrogativas profissionais 

A PMA fica no direito de exigir a substituição do profissional i n flcado no decorrer da obra caso 
i mesmo demonstre insuficientr perícia nos trabalhos ou indisposi-'ôes em executar as ordens da 
iSuaii7acao 

A mão-de-obra a ser empregada nos casos necessários devera ser especializada onde sara 
i ritgatória a utilização dos equipapientos de proteção individual (EPfl, apropriados a cada caso visando 

elbcr segurança do operário ;tintamente com os crachás dos trabaltadores relacionados para obra 
A contratada será respor! ffvel pelas observâncias das leis decretos regulamentos portarias 

ic n'as federais, estaduais e municipais direta e iriiiretamente 4licaveis ao objeto do contraci 
isive 

 
por suas subcontratadas 

Durante a execução dos rvios a contratada devera 

Providenciar juntb ao CREA as anotações de resrnsabilidades Técnicas - AR rs 
referentes ao oh ato do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei n' 
6496-77,  

v Responsabilizar, ,  e pelo fiei cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação sociai) 1e trabalhista em vigor, particularmrnte no que se refere ao pesso 

r 	
alocado nos serviços objeto do contrato 

1 Efetuar pagamp'itos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou qUe vierem a incidir sobre o objeta do contrato até o recebimeriiu 
definitivo dos seriços 

V A contratada deyera montar um escritório na obra com dependências confortáveis 
para uso da fiaalização dotado de,  pessoal e material necessário ao perféito 
funcionamento e 4endimento dos serviços de construào 

1 A vigência será rhinterrupta por conta da contratada" até o recebimento definido da 
obra 

EQUIPAMENTOS, ANØAIMES MAQUINARIOS 
A contratada sara resporipavel pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 

maquinarios, assim como pequeias ferramentas necessárias ao bom andamento e execução do 
serviços até a sua conclusão 

Os agregados serão estocços em silos previamente preparados 

LIMPEZA 
A contratada sara responsel pela limpeza perma iente da obra durante todo o seu período de 

eeruçao sendo responsável pela etirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção trução da obra como madeirn\ materiais brutos I JGIOS elo.  

Memor4 Descritivo e Especificação Técnica 	 2 
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ESTADODOPARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE,,  CARÁ 

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

SERVIÇOS PRELIME!NARES 

Placa de Obra 

A placa da obra será constituída da chapa de feno galvanizad nb 26, com acabamento em tinta 
R oleo sobre fundo antioxido crornato de zinco e estrutuiada com régua de madeira aparelhada de 3 xl 

nhl=deceqdo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposição Q informações 

Birracão em madeira 
O bari acão da obra devc a ser executado com madeira branca de boa qualidade .  
A cobertura será com tela de fibrocimento de 4 mm Brasilit ci. similar .  
O piso de assoalho com tábua forte ou piso em concreto simplEs traço 1 3 5 
A pintura se ra com cal virem 
As instalações hidrossanlarias seção executadas com tubos iormatizados sara feita uma fossa 

frnPsora para o banheiro da obb 
As instalações eletricas sprão executadas com tubos e cabos normatizados obedecendo aos 

'1droe0 da concessionária local 

Loração da obra 
As locações deverão sei' globais e sobre um ou mais quaros de madeira que envolva o 

r'nmetro das edificacões dever , o ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução 
bececendo rigorosamente o proito e suas cotas de níveis ,  construiram o gabarito formado por guias 

jc- fradela devidamente nivelads pregadas a uma altura mínima oç 60 cm em caibros afastados 
convenientemente do prédio a construir. Mediante os pregos .cravados no topo dessas guias através de 
coordenadas ,  os alinhamentos seão marcados com linhas esticadas ,ssas linhas marcarão os cant es  
OU os eixos dos pilares assinaladop com piquetes no terreno por meto cs fio de prumo 

Será de responsabilidade a CONTRATADA È1 verificação do F44 e alinhamento geral de acordn 
om o projeto 

Caso o terreno apresente lroblemas com relação aos níveis ,  q PI NTRATADA devera comunicar 
o escuto a fiscalização, a fim de e dar solução ao problema .  

A contratada não executar nenhum serviço antes da aprovaç4 da locação pela fiscalização a 
aprovação r'ao desobriga da resposabilidade da locào da obra por parte da contratada 

Lmpeza mecanizada de terreno ç~,1 remoção de camaua vegetal 
Será efetuada a limpeza clp terreno com o auxilio de equipamentos mecanizados incluindo 

ieiiraoa de qualquer material não dèseiável que possa influenciar na execução da obra 

MOVIMENTO DE TERRA 

erro apiloado 	
1 

Os trabalhos de aterro dev' râo ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 
sucessivas de 0,20cm devidamen molhadas e apiloadas manualmen te ,  devendo ser executado apus 
a limpeza e esgotamento das cava * de fundação 

Antes do lançamento do at 'ro deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo a 
fio, de garantir perfeita compactaçã do aterro 

O material proveniente da 'escavações desce que seja isertt de materiais orgânicos será 
aproveitado para aterrar as áreas qi% dele necessitem 

As áreas externas quand4 não perfeitamente caracterizada.z é Irri plantas serão aterradas e 
raguiarizadas de forma a permiti 1  o fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das aguas 
'uperfictais 

Escavação manual 
As cavas para fundaçõ4 poderão ser executadas manuá4mente  devendo o materiei 

remanescente ser retirado para toca,a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DF ACARA 

As cavas para fundação deverão obedecer a dimensões yiinimas indicadas em projetb de 
/idações a ser fornecido pela r1SCALIZAÇAO, devendo ser aprofur1ibadas caso esta cota mínima não 

terreno com resistência orrpativel com a carga que ira suportr.  
Nas escavações necessrias a execução da obra a CONTR4\TADA tomara precauções quanto 

cç trabalhos a executar, tais cmo escoramentos drenagens, esgomentos rebaixamentos e outros 
que ,se tornarem necessários nc sentido de dar o máximo de rend1jkiento segurança e economia na 

xecuçao dos serviços 

C3rga manual de entulho em cLminhão basculante 6,0m 3  
Todo entulho produzido na obra devera ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇÃO,  

eido que no periodo em que permanecer na obra devera Ser acondicionado convenientemente em 
local próprio, separado e que nã obstrua os caminhos de serviço e nm exponha as pessoas a riscos 
ci& acioentes Ii 

IUNÕAÇÓESEESTRUTURA 

No fundo das vigas baldames e blocos devera "ar executado lastro de concreto magro para 
vtr que a armadura entre em cuntato direto com o solo 

O concreto a ser utilizsio sra da classe especificada ert projeto Em nenhum caso será 
ncadu concreto que apresente ,mais de pega iniciada ou que tenha lido misturado mais de uma hor3 

iCs e a altura máxima admitd 14 para lançamento em queda é de 2 00m.  Se a peça ultrapassar esse 
c 

 
admite-se a utilização de rio adequado como funil ou tromba ou lançamento através de janela  

.t:rai Enquanto estiver sendolançado e imediatamente após o lançamento será procedido o 
çqamento mecânico (vibraçãd) durante o tempo necessário de moco a preencher todos os recantos 

da forma e envolver completamete a armadura adquirindo a melhor consistência. E importante evitar a 
vfhraço da armadura caso contrário resultará em diminuição da aderência 

Os elementos de fundaçá, serão executados em concreto arrido Fck 25 MPa com cimento 
srea e seixo 

As fôrmas serão de macirite de boa qualidade convenientmente escorada com o fim de 
garantir a estrutura final as medicIL,  & constantes no projeto Caberá a e'cecutante da obra considerando 
'- condições peculiares do, tresentar projeto detalhado do escorniento e das formas atendenoct 

as normas da ABNT condizentes c b material empregado (madeira e/ou àço) Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procedid Ia  limpeza Caso recebam tratamenb com produto antiaderente este 
será aplicado antes da colocaçã da armadura Sendo formas absoøventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de agua 

O aço empregado na ob será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de 
procedência reconhecida sem a psentar defeitos considerados prejidiciais à sua constituição ou a 
estabilidade do conjunto E J O cimento utilizado será P y, Nassau, Zebu ou similar CP li - Zci2 

Areia com granulometria ri ia.  
O seixo utilizado será de g nuiemetria media 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTIC. 

Sera executada parede en tijolo cerâmico assente a cutelo rdhtas com 12 mm de espessura 
i rxtma assentados com argarrialÁ mista de cimento areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 

- corri 070 1 de aglutinante para 1  ada m 3  de argamassa As paredesbedecerão aos alinhamento e 
dinlensões indicadas no projeto ar,  Litetonico devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas alinhadas 

aprumadas Na execução desse rviço consideram-se material e mãcde-obra transporte de material 	 j 
dentro da obra preparo da arga assa marcação e execução da avenaria As juntas horizontais 
deverão estar completamente che s com espessura máxima de 12 mm O assentamento dos tijolos 
cerâmicos será executado com jur s de amarração de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 
da ABNT.  

Os vãos das portas e janqs caso não sejam coincidentes com as vigas levarão vergas de 
coitetoarmadõ. 

7—) 
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ESTADO DO PARA 

PRFrFJTURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
'ESQUADRIAS 

As portas em madeirdj' serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 
o'cei au ngorosamente as indicações constantes nos projetos detalhes especiais e especificações 

jeas Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos 
n vãos ser confirmados na obra antes da fabricação A madeira devera ser de lei bem seca, isenta de 
'nar`Les brancas  carunchos e brocas sem nos ou fendas que comprometam a sua durabilidade e 
aparencia 

Nos locais indicados em planta deverão ser instaladas grades e portões de ferro com alturas 
,-iriadas conforme definido em planta. As grades de ferro serão lixadas e receberão pintura esmalte 
'flrfl previo tratamento com pintu ffl dnticorrosiva 

Conforme especificações; Ido projeto arquitetõnico, os serviços de serralheria serão executados 
de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em êMis metálicos tubulares 

Os caixilhos das esquadias de madeira serão do tipo aduela 9 alizar com dimensões minimEs 
de 7,.5C x 1 00cm As folhas terâp couçoeiras com 10 cm de largurae pinázios com 8cm de largura 
sendo rue o último pinazio tera 15m de largura 

As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir sempre de cilindro e maçaneta do 
(ei tio alavanca e de trinco reverst 	acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas As 

ci-iaves deverão ser fornecidas er 
As dobradiças. serão de 

mínimo de 03 (três) unidades por 
Os rebaixos ou encaixes' 

srnends, .enchimento com talisci 
A localização das ferrag 

ví'tsdas:cliscrepãncias de posiçãq 
• 	' . A localização' do.. assi. 

dcrtifcvel pelo sentido de abertu 
As maçanetas das po.rta 

acabado. 	. . 
Antes do assentamento a 
As soleiras serão assentac 
As soleiras deverão caso 

ao seu funi 
. 'Nos vão de todas as po, 

eseura de 03 cm'. Receberá un 
de: exposição 'de,.superflcie às i 
impermeáveis: 

'peitoril deve., 'ser colba 
argamassa de assentamento 

SISTEMAS DE COBERTURA 

Trama em Madeira p1 Telha Cerã 
Sobre as. paredes será co 

utiíizadas. na  execução do telhad 
umensões compativeis com o por 

Cobertura - Telha Tipo Plan 
As telhas serão do tipo p 

técri'jças' do fabricante. A côlocaçã 
oumeeiras, Sendo o sentido c 

deàlhament'odoprojeto. 

CuSeira de barro 
Os capotes utilizados na c 

ires4it ou Similar obedecendo as 

Mémc 

atal cromado do tipo reforçado,' cqn anel de 3 Y2" x 3 e serão tio. 
lhas. 	' 	' 	. 	'' 	. 	.'• 	' 	. 
rão a forma das ferragens não scndo toleradas folgas que exijam 

e madeira, etc. 	 1:. 
is nas esquadrias será medida cem precisão,,de modo a serem 
u diferenças de nível peceptiveis à iista 
nento das ferragens será determiada pela fiscalização se não 

constante em projeto 
salvo em condições especiais sertr  localizadas a 105 cm do piso 

ferragens deverão ser aprovadas pelk fiscalização 
is com argamassa de traço 1:3, cimeihto e areia 
?cessario possuir rasgos rebaixos, eoutros detalhes imprescindíveis 

as considerar soleiras em granito olido na largura da parede e 
argamassa de'assenaménto trao 3 oçi.T4 conforme as condições 
empnes bem corno da necessii4pde de manter as superfícies 

o. por funcionário especializado, Mando a cargo dá contratada: a 

ca Tipo Plan Até. 2 Águás 	. 	. 	.. 	. '. 	. . . .. 
ruída a estrutura de madeira do telhado da edificação as madeiras 
erão de lei tipo Maçaranduba Angelim vermelho ou similar, com 
Ia obra incluindo mãos francesas i madeira de lei 6 x3 

fixadas na estrutura da cobertur obedecendo às especificações 
erá feita dos beirais para as cumediras e em faixas perpendiculares 
montagem contrario aos dos venl,ps dominantes obedecendo o 

eeira serão adequados as telhas uf&àdas na cobertura, fabricante 
pecificações do fabricante 	

j 
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ESTADO DO PARA 
PRI-I'FI JURA MUNICIPAL Dl' ACARA 

• mLlnizaçào p)madeira c!carbàflneum 
O madeiramento estrutural (tesoura terças caibros npcs, etc.) devera ser previamente 

ruzacio com produto especlfio parp esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

t€mhoçamento com argamassa traço 1:2 9 (Cimento, cai e areia) 
Todos os beirais e cume was serão encaliçados com cimento areias no traço 1:4 

lSTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapisca-la com um adesivo de alto desempenho 
usia argamassas e chapiscos coPio o BIANCO ou similar. Aguardar no minimo 3 dias para aplicação do 
evestimento O revestimento deve ser feito no traço 1 3 (cimento areia biedia peneirada) e usar, alem da 
qua 2,0 litros do Vedacit para Cf2dS saco de cimento de 50 kg Aphe'ar uma camada de revestimento 

rn .orn espessura inima de 1,5 ccr de argamassa com Vedacit sobre c chapisco descer o revestimento 
Iz erairnente por no minimo 15 cn Nunca queimar e alisar com deseqipenadeira ou colher de pedreiro.  
Aquardar a secagem da argamasa por, no mínimo, três dias e aplicr duas demãos de uma emulsão 
asfaltica a base de agua ou solvq9te como o Neutro), Neutrol Acqua QLsimilar.  

REVESTIMENTO INTERNO E ERNO 

Chapisco traço 1:3 
Trata-se da camada de argamasse constituída de cimento areia grossa agua e eventualmen' 

dditivo possuindo baixa consistecia destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 
de revestimento 

A argamassa de chapisco devera ser preparada no traço 1 (1  de cimento 3 de areia medta4 
aditivo). O chapisco deverá ser iphcado sobre qualquer base a ser ievestida ou seja em todas as 
paiedes Para aplicação do cti4pisco, a base devera estar limEi livre de pó graxas óleos, 
efiorescências materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência 

Os processos para limpem da base poderão ser os seguintes Para remoção de pó e d 
materiais soltos Escovar e lavar superfície com água ou aplicar j4o de água sob pressão Para 
remoção de óleo desmoldante, gaxa e outros contaminarias gordupsos escovar a superfície qom 
siUiço alcalina de fosfato trisÓ1co (309 de Na 3PO4 em um Iitv) de agua) ou soda caustic& 
enxaguando, em seguida com ágà limpa em abundância 

Pode-se, ainda saturar a 'uperficie com água limpa aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% 
de concentração) durantq cinco minutos e escovar em abundância 

Poderão ser em regados na limpeza, processos mecânicos (escovamento com escova dh 
cerdas de aço, )ixamento 1 mecãnicçiou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de 
IV ompnirnido ou lavagem com aqi, em seguida 

Quando a base aoreseritar elevada absorção deverá ser pré-molhada suficientemente A 
execução do chapisco devera ser alizada através de aplicação vigoro. i da argamassa, continuamente,  
rcbre toda a área da base que pe pretende revestr. A argamassa> deverão ser misturadas ate a 
nbtençao de uma mistura homogêiea O cimento deverá ser medido . i peso 25 ou 50 kg por saco 
podendo ser adotado volume cprre pondente a 17 ,85 ou 357 litros, respctivamente 

A areia poderá ser medida,ni peso ou em volume em 'eciprent impo e integro, dimensionado 
de acordo com o seu inchamento i*èdto 

A quantidade de agua seradeterminada  pelo aspecto da mistur que devera estar coesa e com 
trabalhabdidade adequada a utiiizaio prevista 

Devera ser preparada apens a quantidade de argamassa necesaria para cada etapa, a fim de 
se evitar o inicio do seu endurecimto antes do seu emprego 

O procedimento para a exçuçâo das argamassas deverá obede?er  ao previsto na NBR 7200 
Pwestimentos de paredes e tetos ?4m argamassas - materiais, preparo .iplicação e manutenção 

Fabricação em misturador rçpcânico 
A ordem de colocação no misturadcP deverá ser a seguinte 
- parte da agua 
 -aareia, 

Memona Descritivo e Especificação Técnica 
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ESTADO DO PARA 
13 REF3Fi1 URA MUNICIPAL DE, ACARA 
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1 	 1. 

:outro aglomerante se houver 
o melto e 
000 da agua com o aditivo se for ocaso 

A mistura mecânica deveiá ser continua não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos 
A dosagem prevista especificada pela proporção, devera ser em volume seco e devera ser 

~ 4)ederida ngoiosamente para cada aplicação 
Fabricação manual 
Só será permitido o 8m43amento manual para volumes infehores a 0 , 10 m3 de cada vez e 

quando autorizado pela FiscalizaÇão 
A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada A 

vsao de agua acarreta a perda je aglutinantes com prejuízos para aresistência a aparênc ia e outras 
oroni 'edades dos rebocos 

Para amassamento manu a l, a mistura deverá ser executada efl superficie plana limpa ,  
nperineavel e resistente ,  seja enrnasseira tablado de madeira ou cirentado com tempo minimo de 6 
Ti'nutos 

A mistura seca de cimento' e areia deverá ser preparada com auxilio de enxada e pá ,  até que 
dpreserte coloração uniforme Eni seguida a mistura sara disposta em torma de coroa e adicionada a 
igua no centro da cratera formada A mistura prosseguirá até a obtenção de uma massa homogênea 

acrescenta n do-se quando necessário ,  mais um pouco de agua para conferir a consistencia adequada a 
argamassa 

Quando a temperatura for ' elevada ou a aeração for intensa a cura devera ser feita através de 
urr'edecimentos periódicos ,  estabelecidos pela Fiscalização 

Massa ún ica p1 recebimento de tntura 	 l i  
A massa única e o reves t ii ento com acabamento em pintura executado em uma única camada 

Neste caso a argamassa utilizad e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz 
e cumpriras funções tanto doe oço quanto do reboco ou seja regu arização da base e acabamento 

Todas as paredes interna e externas que não serão revesti&i, com cerâmica serão revestida" 
corri massa unica com argamassa o traço 1 2 3 (cimento aditivo ligant de fabricação industrial e areia 
f i na) ,  espessura 3 cm 1 

As paredes antes do in ici1  da execução da massa única deverão estar com as tubulações que 
por ela devam passar, concluídas ,  dhapiscadas mestradas e deverão se convenientemente molhadas 

Os rasgos efetuados para instalação das tubulações deverão ter corrigidos pela colocação de 
tela metálica galvanizada ou pelo 

11 e chimento com cacos de,  tijolos ou blqcos 
A massa única dever' apresentar acabamento perfeito primorosamente alisado q 

desempenadeira de aço e esponjç de modo a proporcionar superficie nteiramente lisa e uniforme 
Com a superfície ainda úrA a piocede-se a execução do chapis' , e posteriormente a da massa 

ink a P argamassa deverá ter coi istencia adequada ao uso compativ 1 com o processo de aphcaçào 
const i tuída de areia fina, com dimer ão máxima de 1 2mm, e cimento e itivo 

A areia a ser utilizada d, `,era ser espalhada para secagem Em seguida será peneirada 
u til izando-se peneiras cujos diame s serão em função da utilização da rgamassa 

A base a receber a mas unica deverá estar regularizada asa apresente irregularidade 
superf riais superiores a 10 mm ta' como depressões furos, rasgos e 'ntuais excessos de argamassa 
das juntas da alvenaria ou outras a, iencias devera ser reparada, antes e iniciar o revestimento 

A aplicação da massa uni deverá ser iniciado somente deoo s de concluidos os serviços a 
re guir indicados obedecidos a seu prazos mínimos :  

94 horas após a aplicação do cht co, 
ti dias de idade das estruturas de ',ncreto das alvenarias cerâmicas e e blocos de concreto 

O plano de revestimento 	determinado ati aves de pontos de eferencias dispostos de forma 
ta que a distância entre eles seja 	npattvel com o tamanho da desemy na eira, geralmente régua de 
pil,minto a ser utilizada Nesses ' ritos, deverão ser lixados cacos pi nos de material cerâmico ou 
tah',cas de madeira usando-se pai s  1nto argamassa idêntica a que scfli empregada no revestimento 

Urna vez definido o plano d revestimento devera ser feito o pre nchimento das faixas entre as 
taliscas ,  empregando-se argamas 	que será sarrafeada em seguwi constituindo as guias ou 

4, 
• 	 . 	
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.os furos nas peças, para pass 
sa finalidade, não se adniitindo o 
forma a se apresentarem lisas e se 

m de instalações., serão feitos 
cesso manual. As bordas de 
irregularidades. . 
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ESTADO DOPARA 
PREItITURA MUNICIPAL DE ACARA 

A massa unica só ser éxecutada depois da colocação dos marcos das portas e antes da 
-riocaçao de alisares e rodapés 

Os materiais componentes das argamassas deverão atender as recomendações das Normas 
as leiras referentes aos insumos cimento cal areia e agua 

mento Devera ser novo nácie admitindo a utilização de cimento empedrado 
A e'a - Devera apresentar granubmetria e características condizentes ;om o tipo de argamassa que 

'ompora Poderá ser grossa media fina (peneirada) comum com pousas  impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de 
Água - Devera ser tal que não aresente  impurezas tais como sais ! alis ou materiais orgânicos que 

possam prejudicar as reações coni o cimento A agua potável da rede de abastecimento e considerada 
satisfatória para ser utilizada. •, 

O procedimento de execüção  deverá obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas1 material preparo aplicação e manutenção 

Revestimento cerâmico com plas de dimensões 20x20cm - h1 ,Sbm 
As superfícies indicada!  receberão acabamento em cerâmica 20x20cm - Padrão Médio,  

rabricante Porto Rico Cecrisa 
oh  Similar, o revestimento devera sei apovada pela fiscalização 

OBS Os Revestimentos cerâr{icos deverão ser da classe A devendo ser isentos de qualquer 
' rnneifeir'ão visível a olho nu àdistancia de 1,0 m em condições adequadas de iluminação e senão 
dssentados com altura conforme )rojetos 

Dez dias depois de curad o emboço será iniciado o a$sentamE sito do revestimento 
O assentamento será r*ocedldo  com o emprego de arganassa de alta adesividade tipo 

CIMENTOOLA DA QUARTZOLfl BINDA-CIMENTCOLA da SIKA ou similares o que dispensa 
operação de molhar as superílcies do emboço e da pastilha Será adicionada água à argamassa de alta 
adesividade conforme a especificação do fabricante ate obter-se consistência pastosa 

A argamassa assim prep'rada será deixada para descansar por um penedo de 15 (quinze) 
minutos, apos o que será executa(?o  novo amassamento 

O emprego da argamassrj 1  devera ocorrer, o máximo ate 2 heras após o seu preparo sendo 
vedada nova adição de agua ou d outros produtos 

A argamassa será esteng da com o lado liso de uma desempsnadeira de aço numa camada 
uniforme.  

Com o lado dentado 	desemperiadeira serão formados cordões que possibilitarão o 
nivelamento das pastilhas 

• 	Quando necessários os c 
• com equipamento próprio para 

corte dévdrão ser esmerilhadas 

•1 

, para isolar o. solo: da estrutura' 	fundação, deverá se observar. 
s isentando-as dequaisquer r  teriais que sejam nocivos ao 
composição eit Os pisos 'ados receberão uma camada 
ico com SIKA 1 ou produto Simfl3 1  na dosagem especificada pelo 

Nassau, Zebu ou similarCPll — Z ' . 	. 	. 
3 

to em cerâmica, levarão uma a 
	ssa de cimento, areia média 

cm com a finalidade de nivelar 
	receber o revestimento final, 

ies previstas para o acabar 
	que os deve recobrir. A 

os com acabamento em atg 	,a de alta resistência, será 

Descritivo e Especficação 

SISTEMAS DE PISOS 

• Camada impermeabilizadora e 
Antes do lançamento do 1 

u ndadosarnente a limpeza das 
:oncreto tais corno madeira cri 
'rnpel meabilizadora em concreto 
fabricante. 

O cimento utilizado será P 
keià, com granulometria r 
Pedra preta; 

Càmada.Èegularizàdora no traçc 
Todos os pisos com acab 

ougrossa nó traço 1:4, espessur 
obedecendo aos níveis ou Inc 
'eitilerização daS áreãs para, o 

lv 
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FS E ADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

2c tade com argamassa de 'mento e areia media ou grossa no ,  traço 1:3 desempenado e com 
spessura de 03 em .  

Quando o material a empregar for de origem natural (v .g., granito) o assentamento somente 
çader, ser feito com a orientação da FISCALIZAÇÃO 

A refanda camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação 
Áreas secas S O 5% 
Áreas molhadas 0 5%sxsl 5% em direção ao ralo ou a porta de saida e 

- Boxes de banheiros: 1 E% ~x:52 5% em direção ao ralo O cimento utilizado será Poty ,  Nassau 
'ttu 'u similar CP li - Z32 

Areia com granulometria media ou grossa 

Lajota cerâmica - PEI IV - (Pad4o Médio) 36x35cm 
Os pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35x35cm 

anticerrapante PEI IV Tipo A Mbrrcante  Porto Rico Cecrisa ou Simar a lajota deverá ser,  aprovada 
pela fiscai3zaç3o 

A argamassa colante ndu?tnalizada utilizada será da Quartzolil Argamassas Belém ou similar ,  
O rejunte utilizado cera d a ~ Quartzo)it ou Similar, na cora ser determinada pela fiscalização 

Rodapé Cerâmico h = Tem 
Os rodapés são o elemento de acabamento e proteção da transição das paredes com os pisas 

O assentamento das peças se dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar 
cimento em p6 sobre a superficie .fi. argamassa de assentamento será' no traço 1:3 ou 1 4 conforme as 
condições de exposição de superfície às intempéries bem como da necessidade de manter as 
superfícies impermeáve is .  

't,o de concreto, espessura 7cm 
Nos loca is definidos ern L  Projeto serão executadas calçacs4s de proteção nas dimensões 

rrir3das como segue A fund ção cera direta constituída de ')apata corrida em pedra preta 
'r amassada no traço 1:8 (cimentc e areia), com dimensões de 020 x Q SOm (largura x profundidade) O 
haldrame será, em concreto cclop o FCK15MPA com O lOm de espsssura O caixão formado pelos 
hIdrarnes será preenchido com aterro arenoso até atingir a altura, de 0,10m abaixo do riivel  de 
acabamento Sabre o aterro com ctado e nivelado serão executadas juntas em réguas de madeira 
b anca espaçadas de 1.00 .m ou for ando quadros de 1 , 00m de lado Os quadros serão preenchidos de 
forma alternada unidos pelo verti tipo dama, em concreto com seixo resistência 13 5MPA com 10 cm 

r—\ 

	

	de espessura e acabamento des rnpenado Após a pega do concreta serão retiradas as juntas de 
madeira e nas suas espessuras se a aplicado produto a base de asfalto formando as juntas secas 

Cimentado com Junta Plástica :  
As areas externas indicad em projeto serão pavimentadas com cimentado com junta plástica .  

O nentado com junta plástica á e ser colocado sobre ma sub-base permeável bem compactada 
flr've obedecer aos mesmos crtéri e cuidados que todo pavimento de concreto exige 

Boa sub-base 
'Compáctaçãó adequada. 	. . 	 .. 	 . 	 . 

Aplicação de juntas 
Boa cura 

PtNTUPPS E ACABAMENTOS 

Todas as superfícies a s em pintadas devurãc ser limpas convenientemente preparadas 
x,das e ao poderão ser pintadas ando perfeitamente enxutas 

As superfícies de madeira eirão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas ate 
obter-se superflcies planas e lisas 

As tintas a base de esrlte exigem no mínimo duas dem4os de acabamento, devendo 
apiesentar elevada resistência ao V'acto e as intempéries .  

Memori l Descritivo e Especificação Técnica 	 9 
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ESTADO DO PARA a 
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As tintas só poderão sei afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo coAi as 
ni*iirões do respectivo fabricantè 

Cada demão de tinta só, será aplicada após a anterior estar completamente seca convindo 
observar um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas 

O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e 4ie tinta observando um intervalo 
ri.-IMO de 48:00 horas 

'Nota As cores serão definidas pela administração da obra, atendendo aos padrões do 
fltricipio 

Pintura acrílica 
Antes de efetuar qualqur serviço de pintura a CONTRATADA devera efetuar a retirada de 

todas as infiltrações e trincas e stentes na alvenaria e junto as esquadrias externas e internas w, ,n 
tratamento adequado para cadaisituação devendo ser utilizado hidr9 jateamento com hipoclorito as 
fissuras tratadas com argamassa Semi-flexível, e duas demãos de inipermeabihzante acrílico 
As superfícies a serem pintada çieverão ser examinadas e corrigida de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços Todos os cuidados quanto as superfícies estaiem secas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo ent  demãos deverão ser observados conforme recomendações das 
Normas Brasileiras 

Cada demão de tinta só Oodéá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca 
cLervar um intervalo de 24 hora entre duas demãos sucessivas 

Deverá ser aplicado seI dor acrílico para paredes em duas demãos da marca SUVINIL ou 
similar, observando-se o intervalo lde secagem mínimo e diluído confoime recomendações do fabricante 

Devera ser aplicada e ixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou similar de mesiia 
qualidade, de forma a obter supericie perfeitamente lisa regular e limpa pronta para receber pintura 

Deve ser aplicada com à desempenadeira de aço ou espátujÈ sobre a superfície em camadas 
finas e sucessivas Aplicada a ?demao após um intervalo mínimo de três horas a superfície deve ser 
lixada com lixa de grão 100 a 15i3 a fim de eliminar os relevos devi3-e aplicar a 2a  demão corrigindo o 
nivelamento e após o período de ecagem proceder o lixamento final 

Esmalte sobre madeira ci massa e selador 
Nas esquadrias de madeira a preparação se para com o lixamento e limpeza das superfícies,  

Oi reção das imperfeições utihzapdo massa a óleo, uxamento para nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalte da Coral Suvinil ou $irnilar.  

Se as cores não estiverem definidas no projeto caberá a FISCÁ, LIZAÇAO decidir sobre as 
mesmas mediante previa consufla ao autor do projeto Todas as veles que uma superfície tiver sido 
lixada, esta será,  çuidadosamenté' limpa com uma escova e depois cem um pano seco para remover 
todo pá, antes de aplicar a demão seguinte 

Toda superfície pintada devera apresentar, depois de prontâ uniformidade quanto a textura 
tonalidade e brilho (fosco semi-btiho e brilhante) 

Pintura esmalte fosco, duas deãos, sobre superfície metálica 
As grades portões de ferro, deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar,  

na cor Preta e Camurça acabamento Fosco de acordo com projeto arquitetônico com 02 (duas) 
demãos e intervalo de 24 horas e*e as demãos 

Deverá ser aplicado anerruginoso nas esquadrias metalieas em duas demãos da marca 
(SORAL ou similar, observando-se ri intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações 
ao fabricante 

Todas as esquadrias e si.niiares metálicos, etc.,,a serem pintados, deverão ser emassadas curn 
a aplicação de massa plástica correção de deteitos mais grossew)s pois esta não dá acabamento 
perfeito,, e após sua secagem lixale aplicar massa rápida Luxforde em camadas finas para correção 'e 
pequenos defeitos que será posttiormente lixada com lixa de 220 à 4Ç13 para acabamento liso secagem 

n mimn 	 r dii irin nrifnrm rernrtinrirMs dri fbrirnte 
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.  SANITÁRIAS 

Os serviços de instalaçõs hidro sanitárias obedecerão as normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

As instalações serão executadas em tubos de PVC normatizac Ss Fab Tigre Akros ou Similar e 
com diâmetros de acordo com os projetos 

Serão construidos três fossas, sumidouros e filtros anaeróbicos em concreto armado conforme 
projeto 

Serão construidas caixas ide passagem em alvenaria com tamoa em concreto conforme projeto 
Serão fornecidas e instaladas caixas sifonadns em PVC com giflha 
Serão fornecidos e instalacos tubo em PVC 50 mm e joelho/cotovelo 90 0  50 mm, para a ventilação 

de fossa e das caixas de inspeçÇp 
Serão fornecidos e instalj dos dois reservatórios em fibra de 'idro de 5 000 e 10 000 mil litros 

respectivamente, alem de todas as tubulações e conexões contidas em projeto para a instalação dos 
reservatórios 

APARELHOS, LOUÇÃS E MEJ1 1 S.. 

Os vasos, lavatorios miais e acessórios serões da marca Daca, ou similar. O fabricante devera 
manter assistência técnica autorjèada local (no estado do Pará) com peças de reposição 

As posições relativas d s diferentes peças serão para cada caso resolvidas na obra pela 
Fiscalização, devendo contudo, ,orientar-se pelas indicações constant9s nos desenhos do projeto 

Todas as louças (portas toalhas saboneteiras papeleiras lavatórios, duches higiênicas,  
avatorios PNE e vasos sanitarrs PNE) serão aprovadas pela fiscalização inclusive os acessórios dos 
iscos e lavatórios.  

As torneiras serão tipo jorrada popular para lavatórios, os sifões, serão em plásticos brancos 
paa os lavatórios.  
Nos banheiros publicas vestiar s banheiros dos árbitros e lavabos cio camarote de autoridades e radio 
gera instalado sistema de descarga composto por válvula Hydra 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

O projeto de combate e prevenção de incêndios do prédio, segue osprincipios das Normas da 
ABNT e as prescrições dos fabricantes dos diversos materiais e equipamentos 

Os extintores portáteis de incêndio serão do tipo Pó ABC de 6Kg com alcance do jato de 2,5m e 
tempo de descarga de 25 sègundos sendo fabricado com selb de certificação do Organi;rno 
Credenciado pelo !NMETRO 

O sistema de ilumina 	emergência será de um conjuntQ de blocos autônomos (instalação 
rrxa) constituído de um único inolticro adequado contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou 
'-inilares com fonte de energia c4m carregador e controles de supeivic,ão com autonomia mínima de120 
minutos de funcionamento O spktema de iluminação de emergênciá adotado para edificação será ,de 
conjunto de blocos autônomoscom função de aclaramento e com uma autonomia de 120 minutos 
conforme a Norma da ABNT NE 10898 

As placas de si 1 	É serão confeccionadas em chapas ou películas a serem fixadas 
posteriormente nos locais aproprdos, podendo o material ser rígido ou maleavel constituído por chapas 
metálicas plástico, lâminas m&àminipas placas de PVC, poliestireno ou películas de PVC desde que 
todos sejam fotoluminescentes 

Os extintores serão locados na edificação com a função de combater os princípios de incêndio 
°endo o agente extintor escolhitb conforme a categoria do material o qual será extinto o fogo conforme 
aNBR12693daABNT.  

As placas de sinalização os equipamentos e de indicação de proibição, comando e salvamento 
eão iocadas na edificação com a função de oriertação dos ocupantes da mesma no caso de um 
rceridio e tambem durante o eu, sendo as placas escolhidas conforme as Normas da ABNT NBR 
13434 NBR1435 NBR1343PedaABNT.  

Men%çrial Descritivo e Especificação Tecnca 	
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iNSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os serviços de instalaQ5es elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais 

Será instalado no quadro 'de distribuição existente 03 disjuntores Os disjuntores utilizados no 
cuadro de distribuição devem sen DIN fabricante GE ou Similar.  

As tomadas universais derão ser da Perlex ou Similar.  
Todos os interruptores devei i ser para 1OA-250 v Fab Perlex ou Similar, instalados em caixas de 

2VO4' x2' 
Lumiranas tipo paflon em )lástico de sobrepor 1x15W 
Todos os eletrodutos se 0o de PVC (norniatizados) Fab 1`1gre hidrosol ou Similar, rigun 

osoeado com acessórios, respectivos diâmetros e bitolas indicadosno projeto e conforme a planilha 
de quantidades 

Serão fornecidos e instaladbs ventiladores de teto 

SERVIÇOS COMPLEMENTA RE 

Placa de Inauguração em aço/Ira baixo Relevo (40x30cm) 
Deverá ser fornecida e intalada uma placa de inauguração d ç4 obra em aço escovado de 40 x 

€0 cm, conforme modelo adotadç pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA devendo o fornecedor 
Merecer urna garantia de 12 meHet,  com referência a qualidade do material utilizado na confecção da 
pisca 

LIMPEZA 

A contratada devera efetur a limpeza diária, da obra para qud não atrapalhe as atividades nos 
demais setores 

Será removido todo o enttilho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos 
Todos os pisos serão cuidadosamente limpos retirando-se toda e qualquer,  sujeira aderente 

lavados a fim de apresentar st4erficie uniforme isenta de qualquer impureza, manchas e outra', 
imperfeições, encontrando-se em 'çerfeita condições de utilização 

Todas as alvenarias elenintos vazados revestimentos, aparelhos sanitários, etc serão limpos 
abundante e cuidadosamente lav41os de modo a nãc sevem danificadas outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza. 1 

Todas as fechaduras dÈverão ser testadas quarto ao seu funcionamento e o perfeito 
nivelamento das portas 

Todos os aparelhos de ilu

'

inação deverão ser rigorosamente 'impos e polidos observando-se o 
csrfeito funcionamento dos rnesmc e o estado das lâmpadas.  

Todas as esquadrias dev4o ser convenientemente limpas potkias e lubrificadas as dobradiças, 
trincos e fechaduras 

Cesai 
CREAIÇj5C12a  

Enq.nhelre Civil 

j - 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACABA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

- MEMORIAL DESCRITIVO 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execuçãode  
obras e serviços relativos à oa de Ampliação da Escola Municipal Geraldo Jose de Lima, no 
municipio de Acará - Para conforme os projetos compreendendo o foifiecimento dos materiais mão-de-
ocra com leis sociais ecuipamehtos impostos e taxas assim como todas as despesas necessárias a 
completa execução da obra pela empresa contratada 

II- DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPIETAÇÔES 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verifi4ação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos especificações e demais elementos integrantes da documentação técr ica 
fornecida pela PMA, bem como providenciar os registros nos órgãos competentes 

Para efeito de interpretação de divergencias entre as especificações e os projetos, prevalecerão 
estes Caso suijam duvidas caberá a PMA esclarecer.  

A planilha de quantidades partes integrantes da documentøção fornecida pela PMA, servirão 
também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, atrav$ das indicações de caracteristicas 
dimensões unidades quantidaces e detalhes nelas contidas 

Os valores dos insumO dos serviços afins que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades deverá ser considrado nas composições de custos dos referidos serviços 

Os serviços de caráter permanentes tais como pronto socorro, administração da obra, limpeza 
da obra equipamentos e maquiiarios deverão ter seus custos insefí los na composição do Sf1 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que tocos os casos de caracterização de 
materias ou equipamentos pôr determinada marca, fica suben1endido a alternativa "ou simik i" a 
juizo da fiscalização 

2- OCORRÊNCIA E CONTROLE 

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Iivi.o diário de obras, destinaoc as 
anotações pela contratada so're o andamento ca nbra bem corno observações a serem feitas pela 
fscalização 

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações  feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização devera api asentar o "As Busit" através de documentos que se tornem necessários 
tais como plantas, croquis desenhos, detalhes etc.  

3- MATERIAIS A EMPREGAI 

O emprego de qualqier material com maior ênfase para o de acabamento, como lajotas 
ceramicas ferragens esquadrias metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
decidirá sobre a atualização dó mesmo 

Todos os materiais li ieverão ser previamente aprovado pela fiscalização antes d0 sua 

aplicação 
A empreiteira será 1 obrigada a m'nuar retirar qualquer material impugnado pelo 

engenheiro/arquiteto fiscal,dELntro do prazo estipulado e devidariente registrado no livro diário de 

obras 	 (1 
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4 - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA Cabe ao fistit, 
verificar b andamento das obras o elaborar relatórios e outros ólementds informafivos. 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, 
devendo a PMA,• ser consultada para toda e qualquer modificação. . 	.. 

Em caso de inexistênci ou omissão de projetos, compete â fiscalização fazer a indicação e 
proceder as definiçoes necessárias para execução dos serviços co no por exemplo locais padrões 
modelos, cores etc.  

5 COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO:  

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras e quando 
necessário através de oficio ou memorandos 

6- PRONTO SOCORRO 

A empreiteira devera mner no local da obra um serviço de pronto socorro para atendimentos 
dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras 

7ADMINISTRAÇÃO DA OBRk 

A contratada devera manter na direção da obra um preposto com conhecimentos técnicos que 
permitam a execução com perfeição de todos os serviços alem dós demais elementos necessários a 
perfeita administração da obra mimo, almoxarife apontado vigia e etc.  

A contratada devera comunicar com antecedência a PMA, o nome do responsável técnico com 
suas prerrogativas profissionais 

A PMA fica no direito ckS exigir a substituição do profissional kidicado no decorrer da obra, caso 
o mesmo demonstre insuficte!te perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios devera ser, especializada, onde será 
obrigatória a utilização dos eqi.rpamentos de proteção individual (aPi) apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operario juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra 

A contratada será resp9nsável pelas observâncias das leis decretos regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais municipais direta e indiretamenter aplicáveis ao objeto do contrato 
inclusive por suas subcontratatjs 

Durante a execução d6is serviços a contratada deverá 

/ Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ARTs 
referentes a objeto do contrato e especificações pertinentes nos termos da lei n° 
6496-77 

V Rêsponsabill*pr-se pelo fiel cumprimento de todas as. disposições e acordos relativos à 
legislação s( ial e trabalhista em vigor, particulê'rmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos rviços objeto do contrato 

/ Efetuarpagnentos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes o que vierem a incidir sobre o obytto do contrato, ate o recebimento 
definitivo dc 

j A contratei 
para uso 
funcionamE 

/ A vigência 
oba,.. 

Descritivo e Especificação Tenica 

;erviços. 	. 	. 	. 	 . 	.. 	. 
deverá montar um escritório na q)ra com dependências confortáveis 
fiscalização dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
e atendimento dos serviços de co truçâo 

rã ininterrupta, por conta da contratada até o recebimento definido da 
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8 -EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todo os equipamentos andaimes e 
maqurnarios assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços ate a sua conclusão 

Os agregados serão esto ados em silos previamente preparados 

9—LIMPEZA 

A contratada será resi 
execução, sendq responsável 
construção da obra, como: me 

1 -SÈRVIÇOS PRELIMEINA 

• Placa de Obra em chapa ga 

Aplaca da obra será 
a óleo sobre fundo antióxido 
•e obédécehdo ci modelo adot 

Locação da obra 

As locações deverão ser globais e sobre um ou mais qi.,adros de madeira que envolva o 
perimetro das edificações deV?ndo ser utilizado qualquer método ?revisto  nas normas de execução 
obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis, const sirem o gabarito formado por guias 
de madeira, devidamente niveIdas pregadas a uma altura mÍnim de 60 cm em caibros, afast dos 
convenientemente do prédio a construir Mediante os pregos crava$s no topo dessas guias através de 
coordenadas os alinhamentos serão marcados com linhas esticada essas linhas marcarão os castos 
ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno por men de fio de prumo 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo 
• 	

. 

 

com o projeto. . 	 . 	 . 	 •, 	 . 	 . 	 • 

Caso o terreno apresen e problemas com relação aos níveis a CONTRATADA devera comunicar 
por escrito à fiscalização, a fim de se dar solução ao problema 

A contratada não exechtará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a 
aprovação não desobriga da iesponsabilidade da locação da obra pôr parte da contratada 

2— MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação manual 

As cavas para fundações poderão ser executadas manualmente devendo o material 
remanescente ser retirado par t local a ser determinado pela FISCAL IZAÇÂO 

As cavas para fun&íáo deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de 
fundações a ser fornecido pea' FISCALIZAÇÃO, devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima, não 
atinja o terreno com resistencia compatível com a carga que irá supórtar.  

Nas escavações necsarias a execução da obra a CON1 RATADA tomará precauções quanto 
aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens e gotamentos, rebaixamentos e outros / 
que se tornarem necessário, no sentido de dar o máximo de rendimento segurança e economia na 
execução dos serviços. 1  

. 	•.. 	• 	•. 	. 	 !• 
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)nsável pela limpeza permanente da pra durabte todo o seu período de 
,)ela retirada de todos os materiais ecedentes oriundos do processo de 
lá iras, materiais brutos tijolos etc.  

III - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS, 

nlzada 

hstituida da chapa de ferro galvanizada n° 26 com acabamento em tinta 
)mato de zinco, e estruturada com regya de madeira aparelhada de '3 'xl', 
Id, pelo PMA, que objetiva a exposição de informações 
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Carga manual de entulho em cúninhào basculante 6,0m 3  

Todo entulho produzido na obra deverá ser removido para loca) indicado pela FISCALIZAÇÃO, 
sendo que no período .em que permanecer na obra devera ser acdicionado convenientemente em 
local próprio, separado e que no obstrua os caminhos de serviço e Aem exponha as pessoas a riscos 
de acidentes 

Aterro apiloado 

Os trabalhos de aterro dtverão  ser executados com material em matéria orgânica em camacas 
sucessivas de O 20cm, devidam'nte molhadas e apiloadas manualn'ente devendo ser executado após 
a limpeza e esgotamento das cas de fundação 

Antes do lançamento dci aterro, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo, a 
fim de garantir perfeita compactabão do aterro 

O material proveniente Øas escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, será 
aproveitado para aterrar as ares que dele necessa'm 

As areas externas, quido não perfeitamente caracterizadas em plantas serão aterradas e 
regularizadas de forma a pernitir 9  fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das agas 
superficiais 

3— FUNDAÇÕES E ESTRUTUdA 

Fundação corrida/bloco c/peda preta argamassa no traço 1:8 

O alicerce será executado em concreto ciclopico, no traço 1:8 cimento e areia respectivameule 
O cimento utilizado serápoty, Nassau, zebu ou similar CP H - Z32 
Pedra preta 
Areia com granulometrki média 

Baldrame em conc ciclópicof/pedra preta ind forma 

As vigas baldrame serto executadas em concreto ciclópico deverão seguir as especificações de 
projeto e as seguintes recomerç1ações complementares 

O cimento utilizado sei Poty, Nassau Zebu ou similar CP li - Z32 
Areia com granulometda média, 
O seixo utilizado será Øe granulometria média 

Estrutura em concreto arrado fck25MPA c/ forma mad ranca ( Pilares,Vigas,Vergas e 
Contravergas) 

O concreto a ser u$ndo será da classe especificada em projeto Em nenhum caso será 
lançado concreto que apreser4e sinais de pega iniciada, ou que tenta sido misturado mais de uma hora 
antes, e a altura máxima adrrida para lançamento €11 queda é de] 2 OOm Se a peça ultrapassar esse 
limite admitese a utilização c* meio adequado como funil ou troriba ou lançamento através de anela 
lateral Enquanto estiver seo lançado e imediatamente apá4 o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, da itnodo  a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completaç ente a armadura adquirindo a melbr consistencia importante evitar a 
vibração da armadura, caso c trano resultará em diminuição da aØtarência 

Os pilares, vigas ver as e contravergas serão executadib em concreto armado Fck 25 Mpa 
com cimento areia e seixo r 	 1 

As formas serão de adeirite de boa qualidade converpntemente escorada com o fim de 
garantir a estrutura final as n' didas constantes no projeto Caberá à executante da obra conside ando 
as condições peculiares do lo ai apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo / 
as normas da ABNT condizen s ao material empregado (madeira e/ou aço) Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e proc ida à limpeza Caso recebam tratamento com produto antiaderentr' este 

morial Descritivo e Especificação Tépnica 
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sera aplicado antes da colocação da armadura Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água 

O aço empregado na hbra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de 
procedência reconhecida sem presentar defeitos considerados pnt judiciais à sua constituição ou a 
estabilidade do conjunto 

O cimento utilizado serd Foty Nassau Zebu ou similar CP II 
Areia com granulometriq media 
O Seixo utilizado será dpranulometria média 

4— PAREDE E REVESTIMENTO 

Alvenaria com tijolo cerâmicó 4 cutelo 
1 

Será executada pared' m tijolo cerâmico assente a cutelq juntas com 12 mm de espessura 
máxima, assentados com argarpassa mista de cimento areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 
1:6 com O 70 1 de aglutinante pça cada m 3  de argamassa As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadas no projetoarquitetonico devendo as fiadas sei perfeitamente niveladas alinhadas 
e aprumadas Na execução desle  serviço, consideram-se material e não-de-obra, transporte de material 
dentro da obra preparo da ar'9amassa, marcação e execução d4 alvenaria As juntas horizontais 
deverão estar completamente reias com espessura máxima de 11 mm O assentamento dos tijnios 
cerâmicos ,será executado com jantas de amarração de acordo com p que preconiza a NBR 8545:1984 
da ABNT 

Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas levarão vergas de 
concreto armado 

Chapisco traço 1:3 

Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento areia grossa, agua e eventualmente 
aditivo possuindo baixa consisZÊncia, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 
de revestimento 

A argamassa de chapisco devera ser preparada no traço 1 (1 de cimento 3 de areia meüia+ 
aditivo) O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a sr revestida ou seja em todas as 
paredes Para aplicação do chapisco a base deverá estar limpa livre de pó, graxas óleos,  
eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.  

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: Para remoção de pó e de 
materiais soltos Escovar e la4ar a superfície com água ou aplicar jato de água sob pressão Para 
remoção de oleo desmoldantk graxa e outros cont&minantes gordurosos escovar a superfície com 
solução alcalina de fosfato ti isôdico (30g de Na 5PO4 em um litro de água) ou soda caustica 
enxaguando em seguida com água limpa em abundância.  

Pode-te ainda saturair, a superfície com água limpa aplicar solução de acido muriatico (5,a 10% 
de concentração) durante cincc minutos e escovar em abundância 

Poderão ser empregdos na limpeza, processos mecântoos (escovamento com escova de 
cerdas de aço lixamento mecnico ou jateamento de areia) sendo remoção da poeira feita atraves de 
ar comprimido ou lavagem cor agua, em seguida 

Quando a base aprõ$entar  elevada absorção deverá ser pré-molhada suficientemente A 
execução do chapisco deverá $r realizada através de aplicação vigrosa da argamassa continuamente 
sobre toda a área da base c;ue se pretende revestir. As argâmaas deverão ser misturadas ate a 
obtenção de uma mistura hcrrogênea O cimento devera ser meddo em peso, 25 ou 50 kg por saco 
podendo ser adotado volumeçforrespondente a 17,85 ou 357 litros, respectivamente 

A areia poderá ser mg,iIida em peso ou em volume, em reuiente limpo e integro dimensionado 
de acordo com o seu inchameto médio 

A quantidade de águ $erá determinada pelo aspecto da mitura que devera estar coesa e com 1/ 
trabalhabilidade adequada à uilização prevista 

Devera ser preparada penas a quantidade de argamassa ecessária para cada etapa a fm de 
se evitar o inicio do seu endu4 cimento, antes do seu emprego 

morial Descritivo e Especificação Técnica 
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O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

Fabricação em misturador mecânico: 
A ordem de colocação no misturador deverá ser a seguinte: 

pane da agua, 
- a areia, 

outro agiomerante, se houver. 
- cimento e 
- resto da água com o aditivo, se for o caso 

A mistura mecânica devera ser continua, não sendo permitido :ernpo inferior a 3 minutas. 
A dosagem prevista especificada pela proporção, deverá ser ':1m volume seco e devera ser 

obedecida rigorosamente para cada aplicação. 
Fabricação manual 
Só será permitido o arnassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada vez e 

quando autorizada pela Fiscazação. 
A masseira destinada ao' preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada. A 

evasão de água acarreta a perde de aglutinantes, com prejuízos para s  resistência, a aparência e outras 
propriedades dos rebocos. 

Para amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa,,  
impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo minimo de 6 
minutos. 

A mistura seca de cimer.to e areia deverá ser preparada cor' auxilio de enxada e pá, até que 
apresente coloração uniforme. m seguida, a mistura será disposta en forma de coroa e adicionada a 
ãgt.'a no centro da cratera formada. A mistura prosseguirá até a obter';ão de uma massa homogênea. 
acrescentando-se, quando necessário, mais um pouco de água para çonferir a consistência adequada á 
argamassa 

Quando a temperatura 'for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de 
umedecimentos periódicos, estsoelecidos pela Fiscalização. 

Massa única p/ recebimento pintúra 

:imento com acabamento em pintui; 
a e a técnica de execução Øeverãc, 
nboço quanto do reboco, ou seja, rr.  
iá e externas, que não serão revest 
e no traço 1:23.(ciméntõaditivô..liç 

:io da execução da massa única dr 
chapiscadas, mestradas e dever 
a instalação das tubulações devei 

enchimento com cacoside-tijolosõ 
rã apresentar acabamento per 
ado, d.e modo a proporcionar superi 
mida procede-se a execução do ch 
nsistência adequada .ao USO, com. 
ensão máxima de 1 ,2mm, e ciment 
deverá ser espalhada para sec 
etros serão em função da utilizaçã 
.ssa única deverá estar regularlz 
tais como depressões furos rasgo' 
saliências, deverá ser reparada, ai 
nica deverá ser iniciado soment44  
us prazos mínimos: 

de concreto, das alvenarias ciará 

iorial Descritivo ' Especificação 

executado em urna única cairriada. 
ésultar em um revestimento capaz 
Jularização da base .e acabamento, 
ias com cerâmica «serão revestidas 
inté de fabricação industrial eerêia 

'erão estar com as tubulações que 
ser convenientemente molhadas. 
o ser corrigidos pela colocação de 
blocos.  
itó,: primorosamente :alisado à 
ie inteiramente lisa euriiforme. 

)isco, e posteriormente a da ...essa 
itivel com o processo de aplicação 
e aditivo. 
m. Em . . seguida, será: peneirada, 

la argamassa. 
a. Caso, apresente irregularidades 
eventuais excessos de argar.iassa 
s de iniciar o revestimento. 

epois de concluídos os serviços a 

e.de.  blocos deconcreto. 	7 

ice  

A massa única é o re 
• . 

	

	Neste caso, .a ararnassautili; 
de cumprir, as funções tanto d 

Todas as paredes intE 
com massa única com argam4 
fina) espessura 3 cm 
» H As paredes antes do 
por ela devam passar, conclui 

Os rasgos efetuados 
tela rne$licà galvanizada ou p 

«A. massa única. di 
desnpenadeira de aço e esp. 

• . 	 Com asuperfície aind 
• única. A argamassa deverá te 

• 	.. constitu Ida. de areia fina, com 
A. areia a ser utiliza 

utilizando-se peneiras .cujos ø 
A base areceber a: 

superficiais superiores a 1 rn 
das juntas da alvenaria ou out 

A aplicação da mass 
Seguir indicados, obedecidos 
- 24 horas após .a aplicação d 

4 dias de idade das estrutura  
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ESTADO DO PARA 

PR1FEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma 
tal que a distância entre eles seja  compatível com o tamanho da deSmpènadeira, geralmente régua de 
aluminio a ser utilizada Nesse pontos deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica a que pra empregada no revestimento 

Uma vez definido o plano de revestimento deverá ser feito oreenchimento das faixas entre as 
taliscas empregando-se argamrssa, que será sarrafeada em se1uida constituindo as guias ou 
mestras 1 

A massa unica so seá jexecutada depois da colocação d6s marcos das portas e antes da 
colocação de alisares e rodapés 

Os materiais cornponent&s das argamassas deverão atender à; recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumçjs cimento cal areia e água 

Cimento - Deverá ser novo não se admitindo a utilização de cimento empedrado 
- Areia - Deverá apresentar gra4 lometria e caracteristcas condizentes com o tipo de argamassa que 
comporá. Podera ser grossa média, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rjb) 

Agua - Deverá ser tal que não 1 presente impurezas tais como sais calis ou materiais orgânicos que 
possam prejudicar as reações com o cimento A agua potável da red* de abastecimento e considerada 
satisfatória para ser utilizada f 

1 

O procedimento de exe ução deverá obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassa - material preparo aplicação e ma»utenção 

5—COBERTURA 

Trama em Madeira p/ Telha Cé âmica Tipo Plan Ate 2 Aguas 

Sobre as paredes serás onstruida a estrutira de madeira d telhado da edificação as madeiras 
utilizadas na execução do telh4do serão de lei tipo Maçaranduba, Angelim vermelho ou similar ,  com 
dimensões compatíveis com o porte da obra 

Cobertura - Telha Tipo Plan 

As telhas serão do tipdplan fixadas na estrutura da coberura obedecendo às especificações 
técnicas do fabricante A coloc4ão será feita dos beirais para as cu9ieeiras e em faixas perpendiculares 
a cumeeiras sendo o sentidç da montagem contrário aos dos sentas dominantes obedecendo o 
detalhamento do projeto 

Cumeeira de barro 

Os capotes utilizados ncumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura, fabricante 
Brasílit ou Similar ,  obedecendo s especificações do fabricante 

I munização p/madeira cJcarblineum 

O madeiramento estr4tural (tesoura terças caibros, ripas, etc . ) devera ser previamente 
imunizado com produto esPecíio  para esse fim e aprovado pela FICALIZAÇÂO 

Emboçamento com argamasa traço 1 2 9 (Cimento, cal e areia) 

Todos os beirais e cun&eiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1 4 

6— PISOS/RODAPÉS 

Camada impermeabilizadora1Ocm 

Antes do lançamento ro lastro, para isolar o soo da estrutura de fundação devera se observ 
cuidadosamente a limpeza rJs cavas, isentando-as de quaisqu9r materiais que sejam nocivos ao 

Mtorial Descritivo e Especificação Ttcnica 	 7 
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concreto tais como madeira em decomposição, etc. Os pisos indicados receberão uma camaca 
impermeabilizadora em concreto ciolopico com SIKA 1 ou produto SimilTar, na dosagem especificada pelo 
fabricante 

O cimento utilizado será Poty ,  Nassau Zebu ou similar CP II 732 
Areia com granulometria media 
Pedra preta 

Camada regulauzadora no traço 1:4 

Todos os pisos com acatamento em cerâmica levarão uma agamassa de cimento, areia média 
ou grossa no traço 1:4, espessura  02 cm com a finalidade de nivela para receber o revestimento final, 
obedecendo aos níveis ou ininaçÔes previstas para o acabamento que os deve recobrir. A 
regularização das áreas para os pisos com acabamento em argmassa de alta resistência ,  será 
executada com argamassa de i,imento e areia média ou grossa no traço 1:3 desempenado e com 
espessura de 03 cm ,  

Quando o material a enpregar for de origem natural (v g, granito), o assentamento somente 
poderá ser feito com a orientação, da FISCALIZAÇAO 

A referida camada dará ri caimento do piso acabado de acordc com a seguinte relação 
-Áreas secas ~505% 
- Áreas molhadas 0,5% '51 , 5% em direção ao ralo ou à por4 de salda; e 
- Boxes de banheiros 5%:5x52 , 5% em direção ao ralo O cimento utilizado será Poty Nassau 

Zebu ou similar CP II - Z32 
Are ia com granulometria'média ou grossa 

Lajota cerâmica - FEl IV - (Padiro Médio) 35x35cm 

Os pisos determinadoá, em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35x35m 
antiderrapante PEI IV Tipo A fabricante Porto Rico Cecrisa ou Similar ,  a lajota devera ser aprovada 
pela fiscalização 

A argamassa colante Infilistrializada  utilizada será da Quartoit Argamassas Belém ou similar .  
O rejunte utilizado será ca Quartzolit ou Similar ,  na cor a sei Qeterminada pela fiscalização 

Rodapé Cerâmico h = 7cm 

Os rodapes são o elem ento de acabamento e proteção da uansição das paredes com o$ pisos 
O assentamento das peças sã dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar 
cimento em pó sobre a superfície. A argamassa de assentamento será no traço 1:3 ou 1: 4 conforme as 
condições de exposição de isuperficie às intempéries, bem como da necessidade de manter as 
superficies impermeáveis 

Calçada (incluindo alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) 1 

Nos locais definidos j3mn Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensões 
indicadas como segue A findação será direta, constituída d sapata corrida em pedra preta 
argamassada no traço 1:í (cuiênto e areia) com dimensões de 0,20 x 0,30m (largura x profundidade), O 
baidrame será em concreto c$lopico FCK=15MPc com 0 , 10m de espessura O caixão formado pelos 
baldrames será preenchido aterro arenoso até atingir a altura de 01Dm abaixo do nl&l de 
acabamento Sobre o aterro4mpactado e nivelado serão executadas juntas em réguas de madeira 
branca espaçadas de 1 DOm oformando quadros de 1 , 00m de ad', Os quadros serão preenchidos de 
forma alternada unidos pelo 4rtice, tipo dama, em concreto com seixo resistência 1 3 I 5MPA com 10 cm 
de espessura e acabamenic desempenado.Após a pega do co icreto serão retiradas as juntas de 
madeira e nas suas espessui será aplicado produto a base de astalto formando as juntas seca ,,,, 

oral Descritivo e Especificação teunca 
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7- ESQUADRIASIFERRAGENS 

As portas em madeira erào executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 
obedecerão rigorosamente as indicações constantes nos projetos dalhes especiais e especificações 
gerais Os tipos e dimensões bácas obedecerão rigorosamente o prLeto de arquitetura devendo todos 
os vãos ser confirmados na obrqantes da fabricação A madeira devrá ser de lei, bem seca, isenta e 
partes brancas carunchos e btcas, sem nós ou fendas, que cor?prometam  a sua durabilidade e 

nc apareia 
Nos locais indicados enp planta deverão ser instaladas grades e portões de ferro com alturas 

variadas conforme definido em planta As grades de ferro serão lixadas e receberão pintura esmalte 
com prévio tratamento com pintuça anticorrosiva 

Conforme especificaçõe' do projeto arquitctonico os serviços de serralheria serão executados 
de acordo com as boas normas' hdicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares 

Os caixilhos das esquacipas de madeira serão do tipo aduelLe alizar com dimensões mínimas 
de 750 x 1 00cm As folhas trão couçoeiras com 10 cm de largurá e pinazios com 8cm de largura 
sendo que o ultimo pinazio terá 16cm de largura 

As fechaduras das portt de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alavanca e de trinco reverivel acionado pela maçaneta e pef a chave com 02 (duas) voltas As 
chaves devero ser fornecidas é'çn duplicata 

As dobradiças serão dI  metal cromado do tipo reforçado com anel de 3 % x 3' e serão no 
mínimo de 03 (três) unidades pá folhas 

Os rebaixos ou encaixe terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 
emendas enchimento com talisça de madeira etc.  

A localização das ferr4gens nas esquadrias cera medida com precisão de modo a serem 
evitadas discrepâncias de posiço ou diferenças de nivei perceptíveis à vista 

A localização do asseptamento das ferragens será deterinada  pela fiscalização se não 
identificável pelo sentido de abejtura constante em projeto 

As maçanetas das pors, salvo em condições especiais s4rão localizadas a 105 cm do piso 
acabado 

Antes ao assentamentoas ferragens deverão ser aprovada, pela fiscalização 
As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1 3pimento e areia 
As soleiras deverão caso necessário possuir, rasgos rebaiÀçs e outros detalhes imprescindiíeis 

ao seu funcionamento 	' 
Nos vão de todas as portas, considerar soleiras em granto polido na largura da parede e 

espessura de 03 cm Recebera uma argamassa de assentamento traço T3 ou T4 conforme as condições 
de exposição de superfície * intempéries bem como da necessidade de manter as superfícies 
impermeaveis 

O peitoril deve ser colocado por funcionário especializaS, ficando a cargo da contratada a 
argamassa de assentamento 

8-INSTALAÇÕES ELETRICS 

Os serviços de nstições elétricas obedecerão as normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais 

Será instalado no qua4v de distribuição existente 04 disj& ftores Os disjuntores utilizados no 
quadro de distribuição devem er DIN fabricante GE ou Similar.  

As tomadas universais 4'verão ser da Perláx ou Similar. 	, 
Todos os interruptores vem ser para 1 OA-250 v Fab Perl ou Similar, instalados em caixas de 

PVC4 x2 	 1 

Luminárias tipo paflon 	plástico de sobrepor 1x15W 
Todos os eletrodutos lerão  de PVC (normatizados) Fab' Tigre hidroso! ou Similar, ngido 

rosqueado com acessórios spectivos diâmetros e bitolas indiçad'os no projeto e conforme a ptanilha 
de quantidades 

Serão fornecidos e insi dos ventiladores de teto 	1 
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9—PINTURA 

Todas as superficies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas 
lixadas, e só poderão ser pintadis quando perfeitamente enxutas 

As superfícies de madeiriR serão preparadas com o emprego de lixas cada vez mais finas, até 
obter se superficies planas e lisas.  

As tintas a base de esmalte exigem no m'nimo duas demãos de acabamento devendo 
apresentar elevada resistencia áG, impacto e as intempéries 

As tintas só poderão sei atinadas ou diluídas, com solvente', apropriados a de acordo com as 
instruções do respectivo fabricanle 

Cada demão de tintao será aplicada após a anterior estir completamente seca convindo 
observar um intervalo de 24:00 l4ras entre demãos sucessivas 

O mesmo cuidado deves haver entre demãos de massa e 'de tinta, observando um intervalo 
,mínimo de 4800 horas 

*Nota  As cores serão,",definidas pela administração da obra atendendo aos padrões do 
município.  

Pintura acrílica 

Antés de efetuar qualquer serviço de piitura, a .CONTR 
• todas es infiltrações e trincas üxistentes na alvenaria e junto às 

tratamento adequado para .cada situação., devendo ser utilizado 
fissuras tratadas com argamasda semi-flexível e duas demos de i 
.As superfícies a serem pintad.ls deverão ser examinadas e corri! 
execução dos serviços Todos Os cuidados quanto às superfícies 

• quanto ao intervalo detempo,eji,tre demãos, deverão ser observad 
Normas Brasileiras 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a pi 
observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas 

. . Deverá ser aplicado s>lador acrílico para paredes em 
smiíar, observando-se o intervi o de secagem mínimo e diluído cc 

Deverá ser..aplicada 11 e lixada massa ACRILiCA da mc 
qualidade de forma a obter suprficie perfeitamente li'a regular e 

Deve ser aplicada con a desempenadeirc de aço ou esp 
finas e sucessivas Aplicada 'r demão, após um intervalo minirr 
lixada com lixa de grão 100 a J50, a fim de eliminar os relevos, ch 
nivelamento e após o periodo, e secagem proceder o lixaniento f 

A deverá efetuár a: retirada de 
drias externas e internas com 

jateamento com hipoclorito, as. 
neabilizante acrílico. 
.de quaisquer defeitos antes da 
m secas e limpas e precauções 
nforme recomendações das. 

estiver perfeitamente seca, 

demãos da marca. SUVINIL ou 
e recomendações do fabricante, 

SUVINIL ou similar de .rnSma 
pronta para receber pintura, 

sobre a Superfície em camadas 
três horas; a superfície deve ser 

aplicar a .21  demão corrigindo o. 

Esmalte sobre madeira c/ ir 

• 	. 	:Nas esquadrias de n 
• 	 . 

 

correção das imperfeições u 
tinta esmalte da Coral, Suvini • ••. ••.• 	Se as cores não es 
mesmas, mediante prévia cc 
lixada, esta será cuidadosan 
todo pá, antes de aplicara de 

Toda superfície pint 
tonandadé e brilho (fosco, ser 

Pintura esmalte fosco, .dua 

As grades, portões d 
na cor Preta e Camurça, a 

.demãos ê.ihtervalode 24 hor 

e selador 

eira, a preparação se fará com olÈ 
:ando massa a óleô, lixamento pa 

Similar. . 
wem definidas no projeto, caberá 
ulta ao autor do prõjeto. Todas 'as. 
te limpa com uma escova, e depois 
o seguinte. . 
deverá apresentar, depois de p4i 
brilho e brilhante). 

emàos, sobré superfície metálica ,  

rrõ, deverão ser pintadas com Esr 
Dárnento Fosco, de acordo com .r 
entre as demãos  

3mento à limpeza das superfícies, 
nivelamento para deØois.aplioar  a 

FISCALIZAÇÃO, decidir sobre. .s 
zes que urna superfície tiver sido 
com um pano seco, para remover 

uniformidade quanto à textura, 

Suvinil ou rigorosamente snilar, 
o arquitetõnico, com 02 ( uas) 
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Devera ser aplicado anti-ferruginoso  nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
CORAL ou similar, observando-e o ,intervalo de secagem mínimo, € diluído conforme recomendações 
do fabricante 

Todas as esquadrias e similares metálicos, etc a se, em pintados deverão ser emassadas com 
a aplicação de massa plástica ps ra correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não da acabamento 
perfeito e após sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxforde er?' camadas finas, para correção de 
pequenos defeitos, que será potpriormente lixada com lixa de 220 à 4S0 para acabamento liso secagem 
minimo e diluido conforme recohjendações do fabricante CX  

íl—SERRALHERIA 

Placa de Inauguração em aço!'etra baixo Relevo (40x30cm) 

Deverá ser fornecida e irstalada  uma placa de inauguração de obra em aço escovado de 40 x 
60 cm conforme modelo adotdcjo pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA devendo o fornecedor 
oferecer uma garantia de 12 mtses com referência a qualidade do tnatenal utilizado na confecção da 
Placa.  

18 - LIMPEZA 

A contratada devera efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades tios 
demais setores 

Será removido todc o evtulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos 
Todos os pisos serão cuidadosamente limpos retirando-se toda e qualquer sujeira aderente 

lavados a fim de apresentar superfície uniforme isenta de qualquer impureza manchas e outras 
imperfeições encontrando-se en perfeita condições de utilização 

Todas as alvenarias eiamentos vazados revestimentos ap relhos sanitários etc serão limpos 
abundante e cuidadosamente lavados de modo a não serem danifi das outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza I I  

Todas as fechaduras ceverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 
nivelamento das portas 

Todos os aparelhos de lu inação deverão ser rigorosament limpos e polidos observando-se o 
perfeito funcionamento dos mesos e o estado das lâmpadas 

Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, olidas e lubrificadas as dobradiças, 
trincos e fechaduras 

Ces3r Ed ardb 	àa lilho 
CREA PA 1502153129 

E genhcro C ivil 
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Municipio ao Acara 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXOU 

MODELO DE PROCURAÇÃO/GREDENCIAMENTO 

Por este instrumento público d procuraçãõ ou instrumento pflicular, a empresa. 

(razão social da empresa), inscrita nt CNPJ sob n° 

com sede na 	 (endereço completo, Bairro 

Cidade de 	 , Estado do 

com CEP ........................... nome-ia como 

procurador(a) o(a) Sr (a) 

(nome do procurdor), 	
r 	

(nacionalidade, 

Cidade de nascimento, profiss4, estado civil, etc), portador (e) da cédula de identidade EtC n° 

do Estado do 	 (Estado emissor do docun!ento)  e 

inscrito(a) no CPF/MF sob n° 	 , resident na 

(endereço completo), Bairro 	 , Cidade de 

Estado do 	 , com CEP 

a representa-la na 'citação instaurada pela Comissão Permanente de Licitação da 

Pr&eitura Municipal de Acara na modalidade TOMADA DE REÇO N° 100502/2018 ' CPL, na 

qualidade de REPRESENTA TE LEGAL, outorgando-lhe poderes para praticar todos os atos 

pertinentes ao presente certas te em nome da empresa sup 1*mencionada, bem como formular 

propostas, recorrer, e praticar t 
1305 

os demais atos inerentes aào certame 

Local e Data 

(Firma Reconhecid em Cartorio Representante de Empresa Outorgante) 
(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 

RG n° do Repreantante 

OBS ESTE DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES 

PREËEITURA O • 
SACARA 

Fravessa São Jo.,e n° 120— Praça d. ¶4atriz Centro - Acará 1 Para- CEP 68690 fi 0 
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1 	 (bs$A) 
Municipio ao Atara  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXOU! 

A 

Prefeitura Municipal de Acara 

Trai São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para 

Comissão Permanente de Licitição 

TOMADA DE PREÇO N° 10050212018 - CPL 

MODELO DE DECLARA(ÃO pONFORWE DSPÕE O IhICISO XXXIII DO ART 70  pA 

CONSTITUIÇÃO rEDERAL. DE 1988 

A empresa 	 (ra 'ão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° 	 , por intermedp de seu representante leçjaI o (a) 

Sr(a) 	 1 

(nome do representante legal), 	 , portador (a) da cédula 

de identidade RG n° 	 do Estado do 	 (Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n& , DECLARA, para fins do 

disposto no inciso XXXIII do ,a • 7° da Constituição e na Lei n" 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de ezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis nos 

Ressalva emprega 	nor, a partir de quatorze anos 4  na condição de aprendiz ç 

è 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

4 
- 	 PREFEITURA DE -, 	- 

'S'AcARA 
Tra 

1 

vessa São José fl°  1 20 - Praça da [Viatr4 Centro - Acará 1 Para - CEP 686907Ç A- 



Municip,oS Atará 
1 

ESTADO D' PARA 	 - 

PREFEITURA MUN;CIPAL DOMARA 
PODER EXECUVVO 

ANEXO IV 

A 
Prefeitura Municipal de Acara 
Trav São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para 
Comissão Permanente de Licitção 
TOMADA DE PREÇO N° 100502/2018 - CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ÇIHCRO E PEQUENA EMPRESA 

A empresa 	 (raão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° 	 L 	 , por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr (a) 

(nome do representante legal) 	 , portador (a) da cédula 

de tdentidade RG n° 	 do Estado do 	 (Estado emissor 

do documento) e inscrito (a) nu CPF/MF sob n° , DECLARA, para fins do 

disposto no item 13.6.10.3. doEDITAL DATOMADA DE PREÇO N° 10050212018 CPt, sob as 

sanções administrativas cabives e sob as penas da lei, que csta empresa, na presente data e 

considerada 

) 
MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0  da Lei Complementar n° 123, de 

r 	1411212006 e suas alterações, 

' EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confvme Inciso II dc artigo 3 0  da Lei Complementar 

n° 123 de 1411212006 e suas terações 

Declara ainda que, po preencher os requisitos Iegaiç, pretende usufruir do dreito de 

preferência para contratação fta presente licitação, na formei do parágrafo 2 1  do art. 44 da Lei 

Complementar n° 123, de 14 40 dezembro de 2006 e suas allarações, não se enquadrando nas 

vedações constantes do paradfafo 4 0 , art. 30, do referido Diploma Legal 

Local e Data 

(Nome do Representante) t 

CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

;r 	p 	PREFJTURA DE 0 

4dACARA 
- 	

UNIDOS coKDroUrIIOO UNIU 

rravessa São José n° 120— Praç iMatriz Centro - Acara / Pará - CEP 6869k) O)0 	 3 



Murncipio dõ Atara 
ESTADO DO ARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECIJT'VO 

. 	 !., 	 ... 	. 	 . ......................................... 

ANEXOV 

A 	 . 
Prefeitura Municipal de Acara 
Trav, São Jose n° 120, Bairro ( entrb, cidade de Acará/Pará- 
Comissão Permanente de Licit4cão 
TOMADA DE PREÇO N° 10051ri212018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° 	 , por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr.( ,  

(nome do representante legal), 	 , portador (a) da cédula 

de identidade RG n° 	 do Estado do 	 (Estado missor 

do 4cumento) e inscrito(a) noCPF/MF sob n° , DECLARA, que cumpre 

todo os requisitos de habiliWção exigidos neste Edital, quanto as condições de habilitação 

jurídica, qualificação técnica, cualifibação econornco-finanrewa e regularidade fiscal, bern como 

de que esta ciente e concorda com o disposto neste Edital em referência Habilitação e Proposta 

de Preços, constantes dos itens 13 e 14 do edital da TOMAOA DE PREÇO N° 10050212018 - 

CPL 

E por, ser verdade, assino a presente declaração sob as penas da lei 

Local e Data 

(Nome do Representante' 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

4 
PREFEITURA DE 

'AR4 
Travessa São José n° 120 — Praça da Matriz centro - Acara i P' a - CEP 68690 111)0 	3 



1 	 _ 

isiRooAcará 	 cCi / 
ESTADO DO PARA 	 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANXOVI 

A 

Preèitura Municipal de Acara 

Trav São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para 

Comissão Permanente de Liciffição 

TOMADA DE PREÇO N° 10050212018 - CPL 

. 	 . 	 . 	 . 	 . 

MODEL( DE DECLARAÇÃO DE VISiTA TECNICA 

Declaramos, para o fim de Stender ao Previsto no b3taI da TOMADA DE PREÇO N° 

10050212018 - CPL, que o (a) Sr (a) 	 - 	CPP n° 

- 	 , 	na 	qualidade 	de 	representante 	da 	empresa 

CNPJ 	 n° 

telefone 	- 

compareceu na   	verificação e certificação das 

quantidades, medidas e e tado das insla 1ações a serem construídas/reformadas e 

escia*cimento das atividades 4  serem executadas 

Acara, Pt, em 	 de 	 de 2018 

Represent&ite da PMA 

Cargo e Identificação do vistoriado d Licitante 
Assinatura do vistoriado da Ltcit nte 

PREFEITURAO 

tdAcARA 
AMUOU OONSTVUIPtOO UMA NOVA 

rravessa São José n° 120— Praça a Matriz centro - Acara/ Pará - CEP 68690-,0A 	3 41 	 . 	 . 
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Município 26 Acará 	 \ cCJf 
ESTADO DO PARA 

PREFÇEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

A 
Pr&eitura Municipal de Acara 	 1 

Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para 
Comssão Permanente de Licit ição 
TOMADA DE PREÇO N° 1005»212018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPErITflIO 
DE SUA HABILITAÇÃO 

A empresa........... 	............ 	..... (ra2,:ãO social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° 	 , por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a) 
(nome do representante legal), 	 portador (a) da cédula 

de identidade RC n° 	 do Estado do 	 (Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° 	 , DECLARA, sob as penas 

da i ,que ate a presente datd inexistem fatos imped tivos PÍra  a sua habilitação no rocesso 
licitatorio da TOMADA DE PREÇO N° 10050212018 - CPL, ciente da obrigatoriedade de 'leclarar 

' 	occitências posteriores 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

PREFEITURA DE 

'dACARt % 
- 	- 	 ti 	 ONQ ÇONrUItW L1Mk 

travessa São José no 1 20 - Praça d' Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 68890 01)0 



() ew  
Município cio Atara 

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Local e Data 

À 
Prefeitura Municipal de Acara 
Trav. São Jose n° 120, Bairro ('entro, cidade de Acaia/Para 
Comissão Permanente de Licit 1 ção 

r TOMADA DE PREÇO N° 10059212018 - CPL 

Senhora Presidente 

Em atendimento a TOMADA DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contratação de 
Empresa 	para 	execução 	de 	-  	na 

no município .de 	 /PA, Apresentamos 
nossa proposta nas seguintes condições 

1) Preço Global do Item 
2) - Prazo de Execução  
3) Prazo de Validade da Proposta 	 dias, 
4) Condições de Pagamento 

Na oportunidade, declar mos submissão acs termos expressos no referida TOMMDA DE 
PREÇO e seus anexos 

Declaramcs que o praz ç da arantia integral dos ser,os realizados será de no mínimo 
05 (cinco) anos, na forma doíartigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 
compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações dos serviços, 
num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados d partir da comunicação formal da 
Secretaria Municipal de Eduqação, na forma do art. 69 combinado com o ad 73, da Lei n° 

8.666193 e suas alterações 

Atenciosamente, 

(Nome do Representante' 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

.. 	 .H.;..:: 	 H... • 	 .. 

PREFEflIJRADE - 

Àw 
Travessa São José no 120— Praça d Matriz centro - Acara / Para - CEP 686W 000 	3 





1 AnO DO PARA 

PREF'HTIJRA MUNICIPAL DE ACARA 
Oi3FÃ: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE URUCURÉ.E CONSTRUÇÃO DA 
SICOBERTURA - ACARÁ - PA '• 
DURAÇÃOl 90 DIAS 
DESEMBOLSO: 	R$ 308.544,32 

PLÂNILHA ORÇAMENTÁRIA  REFERENCIAL 

'759. REF  )ISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 014D QUANT Vt. TOTAL(R$) 

- - SERVIÇOS PRELiMINARES 11 

i 

001 rWllCwca 

placada obra ei, cha14 galvanizada 	 . a? 3,00 453,06 566.33 R$ 	1 696,99 

1003 Locação da obra rr 2  81624 458 573 R$ 	4677 06 
_____ ______________ Sub-total Rã 	 05 

MOVIMENTO DE TERtA 
8 Escavação Manual  ni3 	. 34,37 5415 67,69  2326,51 

Slr,A97. Carga manual de entult,o'ern cam inhão basculante 6 m3 	. n .34.37 	1 17,48 21.83 - 9.5 	750,30 
94319 	JAterro Aplicado'_ . . ftP1 6,38 32,57 	1 40,71 	1 'T''• 275 

Sub-total R$ 	3.336,54 

— 
____  

FUNDAÇÃO/ESTRUTURA 	.. 	. 
Pundapao corrida/bloç) o/pedra preta arg no traço 1 o 

- 
i7" 1 3437 38949 	1 486,86 	1 'V 	16 

-. - Baldrame em cone crlop5ro o/pedra preta moi forma 'm,E a,68 849.28 1 061 68 3 906 61 - 
SINAPI 95957 

Estrutura em concreto armado Fck = 25 Mpa (Pilar vigas verga e ri? 757 1,865,45 2 331 61 R$ 	1765 80 

UbotaI 1 Rã 	38 291,79 
PAREDE E REVESTIMENTO  -- i S1NAPI ' 	87469 Alvenaria TijolosCermicos a cutelo 	' 	. ', 279.00 32.79 "6ï" R$ 	11 436.21 

4.2 .SINAEL_. •8778 Chapisco_Trkol:Si 	 . 	. :. as 3,84 .3,76  1879,30 
SINAPI. 87530 ,  Maasa.Unica P1 Recebimento da Pintura q 499,83 2788 34,85 9.5 	17 	Ta 

Sub-total R$ 	- 
COBERTURA 

92541 Trama em Madeira p/ Telha Cerâmica Tipo Plan Até 2 Aguas 	. Tv" 182,00 	1 51,36 	1 64.20 	1 R$ 	11 68440 

-1-  .SINAPI .. 	94445 	'- Cobertura . Telha TipmPlan n' 	1 182,00 . 34,13 	1 42,66 	1 R 	7.764,12 

53. SINAPI 94219 Cumeeira de barro 	. 	. 	. 'p 19,28 	1 21,98 	1 27,48 	1 Rã 	529,81 

54 SINAPI 55960 - imunmmçao pImadetc/.&bollneum 1Õ"1 18200 432 	1 540 -  ii 98280 

5.5 SINAPI 94224 Emboçamento comaig5aaafraço 1:2:9 (Cimento, cal e areia) p1 57,84 16.05 	1  20,06 R$ 	1150.27 
Sub-total 1 Rã 	22.121,40 

6 . 	. , 	. 	. 	. PISOSIRODAPE 	. 	.', 	. 
.... . 	.. . 	-- Camada Impermeabli/zadora b = 10 em M- 799,36 42.06 	1 52,58 Rã 	42,030,35 

'SIN'APl '. 	87527 Camada regularizadt:ra no traço 1:4 	 ' .hL 79,36 26,06 32,58 26043.15 

'SINAPI 93389 jota Cerâmica - 951 IV- (Padrão Médio) 35x35 cm 	 - 012 96,00 35,35 44,19 r 	4242.24 ---M 
88648 dapé CerâmlcOtP'7crn m 1 	54.40 	1 4,65 1 	5,83 	1 Rã 	317,15 

SINAPL 
, 

73465 Piso cimentado 	traç) (Cimento e areia) acabamento 19.0 E 	3,5 cm m' 	1 311.96 	1 45,83 	1 57 29 [ 	2 2 2 02 

5.5 SINAPI 94992 	ipiso em concreto, nifldadoinloco, E=6 cm, Armado ri? 1 	703.36 	J 52,15 1 	65,19 	l Rã 	45,85204 T 'IPI 94993 	1 CalçadadeProte 	 . 'rn' 1 	106.92 49.7 1 	62.18 	1 Rã 	664829 
 Sul-total I R$ 	127.365,24 

ESQLADRIAS!GMDES!SOLEIRN PEITORIL -E FERRAGENS 
[Esquecida mad.e=3c'rncl calx.aduela ealizar 	 } 3,36 1 	502,81 1 	628,51 111.79 [7.2' ...T"T7 . 	..1_._ Grade_de ferroII2LQ9cI.pint.anti-corrosIva) 7,64 . 200,05 250,06 .J3L ,Mfl° _ 
Alambrado p1 quadfr',polieaporkivas, estruturado por capesde aço 

7 3 SINAPI 74U41001 gliva  nizado, cl col4ra, DIN 2440,0 = 7', bi tela de arame galcanicado, tio a? 105,95 100.01 125.01 Rã 	1324481 .. . . 14BWGé Malha 	 rada5X5cm  
75. 1 	St'/API' .84161: Soleirademarmor*jranco._LlScm,E'3cm. ' m 1,68 47,01 58.76 Rã 	98.72 

84088 Peitorilemmarmof'a branco_L=15cm m 420 6500 _8125 Rã 	341_25 
Fecbduradeel7it4ljii'rc/cillndro. externa, completa, acabamentopadrão 200 8886 11110 Rã 	22220 

7.7 ,. 	SINAPI . 	90830 	. 	. ,  médio,'incluso exe,dLodefuro,fornecimentoeinstalação .. . ___________ II ________________.. Sub-total i Rã 	20.429,5. __ 
INSTALAÇÃO EL'RICA 1 73953/004 iLuminarias TipoCal a da sobrepor 2x2x18W 1 	uni 800 12347 15434  1 _2347 

93128 _Ponto de ilurninno incluindo interruptor simples 	 uni _800 _9090 _11363 

	

_Rã 	9090 

	

Rã 	544.__$ 
—SI, PI _193141__  Ponto de toma da &lidenciai, incluindo tomada 10N250v. 	 uni _4,00 108,63 _136,04 _ - VentiladorJ' 	 i! J _400 

_ 
18697 _23371 _Rã,___•___j,t _ _ 

Sub-total _R83.62276 9 PINTURA 

91 S1NAPI 88423 _Pintura Acrilica 	 . 	- 	ri? _513,74 _14,20 _17,75 _Rã,9118,89 

'E92 'ilL V86495' MassaLátexAcribito 	 •,_ 	o? _____________________________ 1 _513,74 41 _8,01 _Rã 	4,115.05 -1 ... 'iiiÃF" _88415 
_ 
SeladorAcrilica:1 	 1 o? _________________________________________ _ 51374 , _1 ,99 _ 2,49 Rã 	1.279,2 - 1 .... 'TjAL _74066/001' 

_ 
_Esmalteaobremaétslraclmassaeselador._. ri? 1_6,72 _¶8,71 _20.89 

_ 
_Rã 	40,38 

759241003 	__ Pintura Esrnalt';co, duas dem6os Sobre suparficiemetálica 	 .J_o)4 _231,72 _19,37 _24,21 _Rã -. 	5609.94 

Pintura demites de1hixas de demarcação de quadra poliesportiva 	Sorri de 	jrn 31298 900 11,25 Rã 	352 O nt 1NAPI 41595 _ 
72815 " 'Aplicaçãodetinta.!$ basebeepoxisobrepiso 	 m5  703.36 3257 40,71 __  

Subtotal 

	

___Rã 	28,633,79 

	

R$ 	5241830 

-10

... •1 -. 	. 	. kERRALHERIA.' - L 	. 	. 	______________- - _ 
placa delnsunr,ç 	acrlilco/ietrasbx_relevo (40x'L.,_,__, ._a. 1 _00 1_39349 _1 _741_86 _Rã 	 jjj,6 

Sub-total R$ 	1,741,86 _ - 
LIMPEZA 	 1_L11li._. .L i'fl ?JAPi 9537 	. umpezaaerbte.epireqadaobra 	, 1 n15  816,24 2,06 2.56 912 05$0 

"lhe Foram usadas as composições de preço SINAPI FEVEREIRO 2018 Desonerado 

80 AooTArJO250°/ 

- 

. 	. 

[TOTAL 1 RiT  3W.44,i1 



,'-. 

ESTADO DO PARA 	 f 	03çj 	£ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA  
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL STIOJ4OVO 	 . 
DURAÇÃO: 90 DIAS 	'' 	 P 
DESEMBOLSa 	R$ 132394,85' 

• At1ILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

[EREF,.T COD DISCRIÇÃO DOS SE,VIÇ0S UNO Ou 	T. 
VL 	

_ B)VL.TOTAL(R$) 

SERVI ÇOSPRELIMINARES _______ 
1.1 NAPL 742W001 Placadaobraemchaçaojvanlzada EI2  3,00 453,08 _565,33 P51.698,99 

SINAPI 740771003 LccaçãodaObro m'  178,32 458 _5.73 	t R$  

•. _______________ __________________ -  ______ Sub-total 1 R$ 	2.720,76 

• MOVIMENTO DE TERRA  
2 i'I SINÂPI 93358 EscevaçáoManual  M.  11,84 54,15 67,69 P3 801,45 

SINAPI 72897 Ca'gamanualdeentulho emcaminhaobasculante6mS /fl3 11 _84 1746 21 _63 _ 47 

ilNFF" 94319 —  Aterra  ai matenalforá a obra , Incluindoapiloarnento mv" 1420 3257 4071 P3 	578_08 
Subtotal R$ 	_163800 

FUNDAÇÃO! ESTRWURA  ______ ______ 
31  Fundapsooonlda/blçc:oo/pedrapretaaro.notraçof8 	____________ 1T .4i 389.49 486,56 P3 	4.610,56 

jame em cana te lopico o/pedra pretaInd__forma 'n 1 _78 849_26 1, 061, 58 P5 	1 889 61 

•SINAPL 95957 
Estruturaemboncretd,armado FOR = 26 Mpa (Pilar, vigas, verga e' 'n' 4,65 1.865,45' 2.331,81 P3 	10.842,92 

4 1 
—. .. 

PAREDE E REVESTIMENTO — . 
_______ _______ 

Sub-total 

_______ 
17.343.09 

1 
2' 

'',iFF" 
INAPI 

57489 —  
87876 

Alvenaria Tijolos Ce/Amicosacutelo 	 1 
cj2apiscojaoj7( 

l'i1 
 Ç7 

16933 
30624 

3279 
301 	1 

4099 
376 

P3 	694084 
1151 46 

.3 87630 MassaUnlcaplpece bimentode Pintura m2  306_24 27_88 34_65 Pá 	1067246 
. ..„. 	 . , .. Sub-total R$ •. 	18,764,76 

5ãTURA •  . _______ 
'iT” SINPPI •. _ 92541 . ¶imMadeiraIp(Telba CerámicaTipoPlanAié2Àguas' r 19675 51,36 64,20 V"Ji631.35 

si' SINAPI 84445 Cobertura-TelhaTlj$o Plan .._..J 198,75 34,13 42,66 "T 5.393.36 

iiiJ.iSlNAPl 

_ 
94219 õtiiiiifradebarro  2972 2198 2748 'r 81671 

.54 • 	s,4p1 55960 lmunizaopImadéirolcarbollneum . 	_. ' 196.75 4,32 5.40 $ 	i.õëis 

SINAPI 94224 Emboçament000m'tir amassatra ol:2:9 Cimento, calcara/a 	.m2 356,64 16.05 20,06 $ 	7.154.20 

94227 Calha em Chapa dS5oGalvanizado1.1*24,desenvgldin'iantode33cm ••  IIL.. 29.72 35,48 . 44.35 V 	, 1.316.08 
Sub-total fl, 	31.376,1 5  

6 ' . . . PISOSIRODAPES ': l. 
61 

___ 
Camadalrnpermeailizadorac= 10CM   m 16926 4206 8256 P3 	869969 

6,2 SINAPI . 87622 Camada re uLan 	doranotraço1:4 , • , 	,_::jfl... 1%, 26,06 .3258 • 5514,49 

63 

64 

SLNAPI ' . 
CINAPI - 

93389 

73991/034 . 	. 	. 
 

Lajotaceramlca-,4JIV- (Padrão Médio) 35x35cm '.,  
piso Cimentado tao 3 (Cimento e areia) o/acabamento liso E 1,50m, 
preparo manual dalkisS amassa, incluso aditivo impermeabilizante' 

1'r 2  

m2  1 

96.00 

7326 

36,35 

3871 . 

' 	44.19 

4839 

•R$..4.242,24 

P3 	35450., 

55 
S.5 

., 	SLNAPL 
SLNAPI 

' 88648 
94993 

RodapeCarámicoy7cm 	 . 	. 
CalçadadeProte ' .  Fe —Proteç~ 

no 

Irn 
52,64 
21,10 

4,66 
49.74 

5,83 
62,16 

Subwlal 

P3 	306,89 
R$ 	1,312,00 
R$ g0'36 

"TT ITj........  — . 	. 	. ESQUADRIAS/GSADESISOLEiRN PEITORIL E FERRAGENS 	.JL_ 
ian,ad, ecmo/ca& aduela ea1Izar 	 ' 	':i,L 3,38' 502 1 81 '628.51 P3 	2,11179 

"f .f" "T—. 	' Grade ,deferro 1! 	incl, pint anti-corrosiva) 	 . m2  64,48 200,05' 250,06 ' P8. 	16,123,87 

T' T"TjlNppP" 84161 Soleira de marrno 	branco L 	15cm E = 3cm 'iT 160 4701 5676 P5 	94 02 
SINAPI 84088 Peitoril em marmqr4 branco L 	15cm 	 J 01 2368 6500 81,25 192400 

75 

— 
'SLNAPI . . Fechadura de embibir ai ciflndro extema completa 	mento acaba 	papai) 

. 	• médio, incluso exdLjção de/uro, fornecimento e Instala ao 
uni 2,00 88,88 111.10 R.. 	. 	222,20 

11'  Sub-total U' 	, 	20.475,88 

INSTALAÇÃO EW.IRiCA  
Ç7SlNAPT'  97589 "1i5" 2561 1 41613 

S(NAPI — 9312 Ponto de ilumina
rn 	

b incluindo interruptor simpi s ltJnj, 1300 9090 11363 P5 	1477 , 19 

53 .SINAPI 
.' 

. 	. 	93141 
... — ' . 

Ponto detoada,sidenciaI, incluindo tomada 	5/280v. 
venuladde.tet . ... .._J, 

" 	uni 
uni' 

13,00 
4.00 

108.63 
186,97 

' 	.136,04 '  ' 233,71 
1,756.52 

'PL_934,84 

85 SINAPI 
Interruptor simPlttr(2 módulos) 105/250V incluindo suportes placa 	forneo 
0105*, 	ji 

uni 500 2675 3344 P3 	15720 

'8 SINAPI 	:' '. 
_______ 

74130/001 Disjuntorteri1aoninéticode Wa3ÜA 	' 	'•' 	.L.. 
,  

uni 3,00 . 9,86 12.33 P5 	. . 	'36,99 
Subtotal RS 	.IQQ1 

RA 	10 PINTURA  _ - _ — 

9.1 
______ ' 	S1NAPI 	' ' . 8842$

______ 
Pintura'Acnílica 	/. . 	. h12 . 	305,24 14,20 17,75' P3. 	5.435,76 

9jJSINAPI 68495 Massa Látex Acn.l a 	 ' 'TT' 306.24 8,41' 8.01 1UI 	2.452,98 

811./Api 88415 Seiador Acrílico H' 1 ' 	m' 306.24 1,99' 2,49 	. R8 ' 	762,54 

SINAPI 74065(001 Esmalte sobre m i 

	

9 4 eira o/massa e aelador  672 "i'i 2089 R$ 

95 SINAP1 1739241003 Pintura Esmalte sco doas dameos sobre super/tolo metáca 	— m 1760 1937 2421 R 	42610 

Subtotal R$ 	921776 

lo' ' 	. . 	' 	, SERRAt.HERIÀ; . 	. 	, 	. 	, 	'H ' '• 	' .1 

10-1 -   Placa de hiaugu; o acnlico/latras bx reievo-t4Ox3CTn)  uni 100 1 	'49 

u7o " 
11 ' 	' 	, 	' . 	., LIMPEZA 	H. 	. 	• 	 • '' 	• . • _________ 

SINAPI 9537 Lft'npeza geral ca/-itega da obra rn5  19200 206 258 

____ _ 536  

aos.: Foram usadas aa,compoeiçães de preço SINAPI FEVE REIRO  2O18- Desonerado 	 • 	• 	, 	• 	TOTAL' R$ 	132:394,85 

li. 
1-' 
1' 



r 

ESTADO DO PARA 

PREFE1TURA MUNICIPAL DE ACARA 

OBRA. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO 

DURAÇÀO: 90 DIAS• 

DESEMBOLSO: 	R$ 94.045,91 . . 

Pj.ANILKA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

TEM 	REF COD C4$CRJÇAO DOS SERVIÇOS udj QUANT 
5I($CjBJ(R$) 

VL,TOIAL(R$) 

. 	.' ,• SERVIÇOS PRELIMINARES  

742091001 Placa da obra em_  chapa ,aIianizada m2  300 45306 55633 R$ 	169899 

740771003 Locação daobra _________________________  17427 458 573 R$ 	99857 

Sub total R$ 	2 697 56 

MOVIMENTO DE TERRA 

.1NAPI 

- 
93358 Escavação Manual 	 . n11 .11 .5415 67.69 RS 	955.11 

lN 151 72897 Carga manual de entuliiD em caminhão basculante 6 Om' rn 5  14 II 1746 21,83 R$ 	30802 

NAPl 94319 Aterro Apitoado te 605 3257 4071 RS 	24630 

Subtotal R$ 	160943 
PUNDAÇÃOJ ESTRUT 

JR4 	 . 	. 
..- . Fundação corrtda/blo&2:c/Pedra preia argos traço 1:8 	'' 	. S• 14.02 389.49 486,86 R$ 	, 	6.825,78 

— -  Baidrame em conc cick4xo cdpedra preta ind forma rn 112 84926 106168 P3 	116897 

Estrutura em concreto 	rrnado Eck = 25 Mpa Pilar 	045 verga e te 456 1 86545 2331,81 P3 	1063305 
contraverga) 4 Subtotal R$ 	864780 

1 PAREDE EREVES'Itt(ENlO  ________ 

 

- 
SINAP1 . 	87469 Pienada TijosCerãi)toaaculelo m° 138.20 32.79 40,99 R55664.82 

..... 
.S!NAFI' 87878 Chapisco -Traço1: .266,66 3,01 1 	3,76 P3 	1,010,24 

4 	 lNAPl 67530 Massa única PÉ Reco`Ontentooe Pintura n 11384 2788 3486 P3 	396035 

.......... .'.i:' 	 . 	. 	''J total P5' 	10.6341 

5 	1 COBERTURA  _______  

92541 Trama em Madeira pllieiha cerâmica Tipo Por, Até 2 Aguas 'Tt 19344 511315 6420 if" 	1241885 

SINAPI  94445 , , Cobertura 	 , t 193,44 34,13 	' 42,66 P3825215 

StNAPi 94219 Cumeetradebarro 	i J tu 1986 2198 2746 P3 	54575 

a INAPI 56960 Imunização p/madeu ' 4lcattolineum m 19344 432 540 P5 	1,044,58 

-INIAPI 94224 amentO com arig&nassa traço 129 (Cimento, cai e areia) r' 7906 1605 2006 P3 	158594 

[t Subtotai R$ 	2384727 

PISOS(RODAPË  

Camada impermeabi zadora e 	10cm pi 9600 4206 5258 P3 	504768 - 
SIN 'PI - 87622 Camada regulanzaddra no traço 14 0 9600 2606 3258 P3 	3 12768 

- 	INAP1 

- 
93389 Lajota ceramlca. K' (Padrão Médio) 35x35cm Ai,  9600 3536 4419 P5 	- 	424224 

,A SAÍAM 3801413 2!peCerãmicoh'rcm ao 5600 468 583 R$ 	326,48 - 
 94993 dadeProte  i 6796 4974 6218 P5 	422700 

Sub.total Ri ' 	16.971,08 

" 	7 -  FSQUADRiAS1GRADESJSOLEIRAJ PEITORIL E FERRAGENS   

Esquadro mad. e=*rnc/csix. educo ealizar 	 . te' 3,36 502,8.1 628,51 P5 	'. 	2,111,79 

Grade dterr't'1ci. pint. anticorrosiva)' 	' 	. 	. :i' . 	9.60' 200.05 . 250,06 " P5 	2.400.58 

1 )INAPI 84161 Soleira de n,armoraranco L 	12cm E = 3cm ' 019 4701 5676 P5 	li 16 

' Feàhadura de embtit[rc/ dlindro, externa, completa, acabamento padrão , uni 200 ' 88 • 0 P9 	222.20 SINAPI 90830 medio incluso execn da furo fornecimento e instalaçãc  

fl 	"f "4 
Subtotal R$474573 

INSTALAÇÃO ELE RICA  

1iI'EL comi Mnpada de 15W Tl,nj 16,00 . 	25,61 	. 32.01 P5 	576.18 

ei ., 'iA 
, 

93128 Ponto de iluminaça ,JjQIulndo interruptor simples uni 9090 11363 P9 	204534 - 
NAL 93141 Ponto de tomada r ,dericiai inctuuido tomada 1041260v "tini  10883 13504 P5 	54416 

" Ventilador de teto 	I'L 'uni  18697 233,71 P9 	93464 — - 
lntern.iptor slmptas1' 4 módulos) 1061250V incluindo Suporte e oiaca 	fornec )fli 2875 3344 P3 	20064 1 	1. 91959 

;,ir" ''i'biõor' téticodaloaaoA  986 1233 

. 
1NAPI  

PINTURA 	 ' 	. 	. 
R277.68 

Sub-total 

775 

R$' 	4,350,48 

492882 
 641 801 W' 	222422 

.,,iNAPI 88415 SeiadorAcrtitca 	4   m'  199 i9 'W" 69142 

.74066(001 Esmattesobra madoira c(masse eselador ' 	16,71  20.89 V'' 	' 140.38 

tNAPl 73934/003 Pintura Esmalte Foice 	mduas deaos sobre superficie metalica  eI 1 	1937 1 	2421 1 P5 	46483 
Sub-total P3 	— 	8.449,67 

. SERRALHERIA 	' 	' _ 
Placa deinaugura 	lo  4crllico/letrasbx_relevo_(40ti30cm) QL  1 _741 _56 P3" 	1 741 86 

M174,272,06 

Sub-total P3 	' 	'1:741,86 
LIMPEZ

StNAPI' .','9637 Limpezagerale ali éga da obra 	 ' '.,58 i$ 	44962 

 Sub4otalL_449.62 

ri rI ,,daS as composlçoe de preço SINAPI REVER 1RJ 2018 Desonerado 
m lAflr\t/r)02505/ 

- 

Cesar E44Las Hho 
CREM "A n°1502763729 

ønger eira Civil 

TOTAL R$' 	45,91 
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ES'rADQ DO PARÁ 

PREiEITURPt MUNICIPAL DEACARA 

OBRA: AMPLIAÇÃO DÁ ESCOLA MUNICIPAL RONÀ=NTÁRIAACARAPA 

DLIPAÇPO 90 DIAS 

DESEMBOLSO! 	Rã 65.975,07 

 REFERENCIAL 

bISCRIÇAQ DOS SERVIÇOS UN P QUANT 
$L) 

VLTOTAL(R$)  IELTF [T 
SERVI 

OS 
 PRELIMIt 

742091001 
' 
Placada obra em cremagalvanizada  5iL Rã 	1 698 99 

SrlAPi".74077!013 Locacáaor,J.  W' 8809 4.58 6,73 T''" 	504,76 
sub.tof&R52 TT5sys 

MOVIMENTO 06 TERRA 
:S1NAPI 93358 EscavaçãoManual 	, j2j_ '5.78 54,15 67,69 Rã 	391,25 

SI NÁPI 72897 Car a manual de entulho em caminhão basculante Soma 'ii? 5,76 17,46 21.83 "ií" 128,18 

SINAPI 94319 Pleno Apiloado  i 1292 3257 4071 Rã 	52597 
Subtotal Rã 	104340 

FUNDAÇÃO! ESTRUTURA  
6,78 389.49 485,86 	, Rã 	2,614.05 

Baldrame em conc cirpPico *edra preta mel fom,a Jnu O 15 849,26 1 061 58 Rã 	159 24 

Estrutura em cancretnlarmado  Fck e 25 Mpa (Pilar vigas verga e ri? 451 1 86545 2331 81 Rã 	1074954 SINAPI 95957 

Subtil 'V 1372293 

' 2 PAREDEEREVESRIJ1NTO  
_______ _______ 

stNi' 87489 Alvenaria Tilolos Cei¼lmicos a cutelo  rP 7915 3279 4099 Rã 	324435 

87578 Chapisco -traço i:5.'. 	 '  ri? 154,70 3.01 3;76 Rã 581,67 

87530 Massa unica P/ Rect imeinto de Pintura 15470 2788 3485 Rã 	5391 301 

___________________  Sub-total3 , 9.217,33 

. 	92541 
COBERTURA  

'1 	 iNAPl - Trama,em Madeira p/1iellia CerârnicaTipo Piar, At 	2 Aguas 	 'it, 

,CoberturaTelhatibPlafl 	 " 	. 
107,46 51,36 64.20 Rã 	6.896.93 

Sh"IÀPI_2  '94445 	' 10746 34.13 42,68 Rã 	' 
1 	C 	SINAP1 94219 Cumeeira de barro  - ni 1194 2198 2748 iÍ' 	32611 

,,2NAPI C5950 lmuincmadel/ 	cicarbotineurri rtT 10746 4 32 5 40 'ï" o8028 

NAPI 94224 Emboçamento com  argamassa traço 1 29 Cimento cal e areia)  2385 16,05 2006 Rã 	47903 
'1 ' Sub-total 12.87Q 59 

' . Camadà lmpeeafiirzadae= 10cm 	' 	' 1 'm2  ' 91,94 42.08 52,58 'Rã 	4,834,21 

b - 	1NAP/ 'i7622 Camada regularizatiora no traço 1 4 	 _,4 "iTT" 91 94 26 06 32 58 - F 	2 995 41 

uINAPL 93389 Lajota Çerãmi!! 	IV 	(Padrao Médio) 35x350rn j_ m2  51 90 3535 4419 : 	229346 

sINAPI 88648 Rodapé Ceramico 	7cn 	 J 'TT ''72 466 583 "í 17735 

SLNAPL - 
,JINAPI 

73465 Piso cimentado 	trço (Cimento e areia) acabamento liso E e 35cm 1 m '4ã4 4563 5729 ï" 	229389 

Eb 94993 Calçada dafote4 3184 4974 8218 R$ 	197981 
Sub-total Rã 	14.574,13 

ESQUADRIAS!GROÍ€S/SOLEIIPJ PEITORIL E FERRAGENS  
' 

_________ 
,.;.. ha'mad.eSbmc(caix.eduelaealizar 	. 	' 	 ' mi . 	1.89 502,81 826,51'' Rã 	1,187,68 

Grade de ferro 1/2 çincl pint anti corrosiva) m 560 20005 25006 Rã 	1,400 ,34 

84161 Soleirademarmorabranco L=lscrn E= ã em . 	__- _ 1i7' 100 4701 5678 'í 5878 

SINAPI 84066 Peitoril emmarn,oI1 branco L= 15 CM ni 800 6500 8125 R8 	48750 

Fechadura de en-u)tir ii cilindro extema completa acabamento Padrão uni 1,00 888 8 til 10 1 	1 R 	1 	1 	0 SNA 1 1 - 90 6 0 médio .Incluso ex4i çao de furo fornecimento e instalação 	__________ - 
Sub.total R$j,245'S8 

ÀOELrRICé, 	 ' 	' " 2' ' 

PEJE 

97589 'Luminária tipô paficn em plzsf/co, de sobrepor,'com l lâmpada de 15W 
Ponto de aumina4lo incluindo interruptor simples 

uni, 10,00 
1000 

2-5 r61 
9090 

2 32,01 
11363 

R$,,2QJO 
Rã 	1 136 30 

83 
616/API 
316/API ,, 

93128 
93141 	' 'Ponto detomadãi/esidencial. incluindotomada lOPJ2SOv. 	 , ' 	uni 2,00 	, ' 	108,83 ' '135,04 	' Rã 	' 	272,08 

e '«. ---' ventilador de teto ,  , 	 ' 
Interruptor simples 	Tidulos) 1041253V Incluindo suporte e placa fomeo 

uni 

'T 
2,00 

200 

1B6.97 

2675 

233,71 

3344 

Rã 	457.42 

6888 85 SINAM 91959 

Ti' 1,00 3681 4$76 Rã 	4576 eo SINAPI 91967 
Interruptor simples (3 modulas) 10N250V incluindo suporte e placa lornat 

'SINAPI ' '74130/001' untortermorni  uni 4,00,  
Sub-total 'Rã 	2.357,86 

PINTURA 	li  
s"jF' 58423 Pintura Acrilica i" 15470 1420 1775 1 Rá 	274593 

'92 l,L,,fiINAPI '  ' 	" 	88496 	' Massa Látex Actllica 	 ' 	, 	' ,', ri? 154,70.' 6,41 8,01 'Rã 	1.239,15 

5'L, SINAPi ' 88415 ' 	' 	' ,$e/adorAcrItcaii mi 154,70 '1,99 , 	2,49  

740681001 Esmalte sobre ijdeitac/ massa eSelador 	 . 	' m 3,78 6,71 20,89 Rã 	78,96 

'INAPl 739241003 duas deada sobre superflcle meneios  Pintura Este Foscr 	m mal 1120 1937 242L Rã 	271 , 15 
Sub-total' Rã 	'' 4.720,39 

O '- Placa de lna2gui4 çao acrllicojletras bx relevo 140 x 30cm) uni 1,00 1 393 ,49 1 741 86 11$ 	1.741.86 
Subtotal Rã 	1.7 188 

LIMPEZA 	Mir)  
'iT 9537 Limpeza geral é 	de obra l 107,46 2 06 258 Rã 	277,26 

______ L 	1 . -4-__________________________________________ _______ _______ Subtotal Rã 	27/25 

'Dos: Eoraml' usadas as compos/çóes'de preço SI? 

80/ AIDOTAOO fl5,0 14 

O 2018- Desonerado 	 TOTAL R

1 1 "A 

Casar 	' nel 	dÃo 
CRJAf n°  1562163729 

Engenheiro Civ 
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ESTADO DO PARA 	
1 

aEFEtTURA MUNICIPAL DEACARA 	 (i 
OBRA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERAL ?O JOSÉ DE LIMA 

DURPÇAO 90 DIAS 

DESEMBOLSO: . R$ 152573.02 

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL 

ITFM 	REF. pISCRIÇÂO DOS SERVIÇOS 	 [U4D QUANT Vi- TOTAL4RS) 

IYiii . 'T IOSPRELIMIRES 
.SINAPI 74208/001 em Placa da obra 	chapa galvanizada ,r 3.00 45306 56633 '' 1.69899 

1  ,,4 	SINAPI 74077/003 Locação da obra  - tIl 274,94 4.58 5,73 
Sub-total R$ 	3.27440 

MOVIMENTO DE TERRA 
.2 	5iNPl 93368 	. Escavaçâo Manual 	 .. 	 . /ii 24,76 54.15 67,69 R$ 	1.6760j 

22JSINAPI . 72897 Carga manual deentulhoem caminhão basculante 6Dm3 	 '. 4f, .24,76 17,46 21,83 R$ 	540.51 

3.S!NlAPF 94319 Aterro Apiloado ,nV, 10,61 32,57 40,71 R$ 	431,93 
Sub-total R$ 	2 648,44 

FUNDAÇÁOÍSSTRUIURA  

Fundao cornida/bloE4,ç/pedra rem arg.no traço 1:8 . iT 24,76 389,49 48686 R$ 	12,054,65 - 
--- Baldrame em cano ciclôojço clpedra preta mcl torna nt 200 84926 1 061 58 R$ 	2123 IS - 

Estrutura aro concretc armado Fok 	26 Mpa (Pilar, vigas varga e ,o 3  763 1 86545 2 331 81 R$ 	17791 71 
SINLAPI 96957 .. 	. contraverga) - ., . .____ ___ _____ 

Sub-total 1 St 	31.869,52 .. 
. 	. 	fPARFDE E REVESTIMENTO , 

7'. SII4APL 57469 Alvénaria Tijolos Ceilrnicos a cutelo 	 . :LËnL 250,38 32,79 4099 R$ 

- SINAPI '87878 - Chapisco 	Traço 1:3" 	 - .mE 50040 ÕT 376 R$ 	1,881,50  

SINAPL 	' 8730 . 	. Massa Única P/ ReIimento da pintura 	' .180,72 27,88 34,85 R$ 
ubtotal RS 

fi6.298 

COSERTURA 	pi 

S1NAP1 92541 Trama em Telha Cerãmlca Tipo Plan Até 2 Aguas  FT 297 11 5136 64 20 í6 

2 SiNAPI 94445 Cobertura TethaTipoPlan rn2  29711 3413 4266 WF 1 
8INAPI 94219 Cumeeira de barro 	i rii 2620 2198 2748 8 

1 SINAPi 55960 lrnunlaaçao p/madeirn cicarbolineum m2  297 II 432 540 9 

94224 Emboçamento com s gamasse traço 129 (Cimento cai e areia) 'T 101,28 1605 2006 " i' 	2 031 68 

. . 	 . Sub-total R$ 	36.105,22 

PIS0SIRODAPÉ' 	' 	 .. 	. -- .______ . 

69 sipPF"  -  
___ 

87622 - 
10 Camada imprmeabiiizadoraa 	 cm 	 - 

ruJariza4*ra no traço 14 

m2 

 -
'r 

192,00 
19200 

.42,06 
2606 

.52,56 	. 
3258 

8$ 	10.096.36 

:i' 	625536 

SINAPI .93389 	' Lajota ceramica- PE IV.- (Padrão 'Médio) 35x35cm 	. im2  192,00 ' 35,35 44,19 8$ 	.8.4848 

'INAPL 88648 RodapaCarémicot17cm  T 11200 466 583 F . 	65296 

63 '$INAPI 94993 Calçada de Proteçãd. 	 -, 	' m2  75.43 . '49,74 62,18 . 4.690,24 
Subtotal R$ 	30.178,401  

ESQUADRIASIGRh 	 N )ES/SÕLEIR 	PEITORIL E IAGENS  
-. '''''• Esquadria mad e-3c,m 't/ caix aduela e alizar  672 50281 62851 i' 	47 

-- Grade de ferro 112 (E1 pint anti corrosival 	 ________ j W 960 20005 25006 8$ 	240058 

SINAPI 84151 Soleira demarmorebranco L = 12 em, E = 3cm m 038 4701 5876 8$ 	2233 

- Fechadura de embqir 37 cilindro externa completa acabamento padrão 	1 
uni 400 8888 111 10 8$ 	44440 4 0INAPI 90530 médio incluso exeà.içâo de 'uro ~mento e instaiaçéo 

Sub-total 'i"  

& i API 97588 
fffÃLAÇOELG1rRICÂ  
Luminária tipo pafk 1em plastico de sobrepor com 1 lâmpada de 15W 
Ponto de iliinic 	incluindodnterruptor simples 

uni 1900 2561 3201 8$ 	60819 

'ÇT "iiT' '93128 unt 1900 9090 11363 iW 	215897 

SINAPI 9t41 Pontodetomada r 	idenclal, incluindotomada 10N250v, 	 ' 'i 4.00 108,83 136,04 E' 	. 	544.16 

71114 --- . 	... Ventilador de tato j 	.  uni 8,00 186,97 233,71 8$ 	'1.869,68 

' r 91959 
intermptorsimpies(5óduJos)10PJ250V incluindo supoteeplaca fomne uni 800 26,75,  3344 26752 

intetniptorsimples,(S modules) 104/250V, incluindo suporte e placa - forneci uni 1,00 36,61 45,76 8$' 	45,76 5iNAPl . .91967 
ernst.  

,. 

E? 
.. 
.''SINAPI' 741301001 Di1tortermomàg,½éticode10a30A 	 1 

1 

'uni' -  
. 	3,00 ',%i_ 12,33 

 Subtotal 
8$'. 	36,99 

553127 ,[ 
 PINTURA  

01 I"SINAPi 88423 Pintura ,rilica 	L. m5  50040 1 	1420 1775 Ri 	888210 

r 9.2 . 	. 	.SINAPI 	. '. 	88495 	. - 
Massa Látex Acrilib 	. 	. 	 ' m2  .500,40. 1 	6.41 1 	8.01' 	. R 	4.008.20 

 88415 oT c ilicaj r  m 50040 199 1 	249 8$ 	124600 

SINJAPi 	' .. 	74065)001 -Esmalte sobrem 	ira 01 massa eselador 	. 	" m 2  .13,44 16;71 20,89 8$ 	280,76 
W '1TL 73924/003 ele metâlica 1920 1837 2421 

10  
1488189 

Placa de Inauguração acrílicofletras 	 raievo-(4Ox3Oai'i) uni 100 139349 174186 8$ 	174186 

LIMPEZA  

Subtotal - Ri 	174186 

11 SiNAPl 9537 Lin'eza geral e e-trega da obra 	 - ir 27494 206 3_2 58  83 	70935 
Subtotal 8$ 	70935 

C,5 P01318 usadas .at. composições de preço SINAPI 

9i ADOTADO 25;0 % 

2018- Desonerado 	 TOTAL j R$ 152.57392 1 

elas R00 
CR 	n ,  15 2763729 

* - E enhejro Civil 



= ih, Ou PARÁ 
TE9TUflA0.1-NiCIPAL DO ACARÃ. 

,.nsiro:oda Escola Municipal 20 de Março - ComunidaSanto Estevão -Aoaró-PA 

'mIÁ, l2odias 
DESEMBOLSO R$ 228 085 35 

:1 	Planilha Ornariintária 

,p.uw (CIP4N 

b A4  
. ïfii 6547ONTE . 	. 	: 	. 	a90 DOS SERVIÇOS UM QUANTL 1 VALOR si BD( VALOR.CI BDI YVALOR (R$) 

r-F  SERVIÇOS PRELIMINARES - :n R$ 	533733 

' 	 1 
- 

iO9/OOl SHIAPI Placa deobra Si ohapa qavanU . 	 . 	 . 	 . 	. m2  -. 	6,00 R$ 	45306. R$ 	56633 R$ 	. 	3.397.95 

!_ Barracão provisório para depÕsItQJ 14m  un 100 R$ 	595,06 R$ 	743 , 83 fi$ 	743.63  
rp 3  5 114API Locação da obra  r& •23533 RS 	458 RS 	573 R$ 	119555 

1 I 	AF 1 L impeza mecanzada de terreno 	3m remoQãcs de camada veget ! m2  1 75 ________ RS 

- 	.---j-----I_- L  Subtotal  533733 J 
MOVIMENTO DE TERRA PARA' 1 UNOAÇÕES  $ 	413512 

: 	. ... i16jS!NAPI  
_______ 

Aterro sHoado 	 J 	 . . 	32,57  RS 	40,71 R$ 	1.670.64 
E NAPI Escavação manual 	 i m JL RS 	54,15 RS 	67,69 RS 	1  

.--- 
8, 1 1 A rI Carpa LnanUaI de entulho em caminhão basculante 6 063 rn 2753 RS 	17,46 RS 	21,83 RS 	600, 64 

Subtotal  R$ 	. 	4.135,12 

FUNDAÇOES 
. 

 -- _______ ______ 
- - .. CONCRETO ARMADO . BLOCOS 	. 	. 	 . . .. . . 	. . 	. 

;-, - IIl.p Lastro de concreto n3oestrutu ai 	pessura cm 078 RS 	11,80 P5 	14 , 75 WÇ 	JTT 
. Jr..... 	1 SINAPI 

ha para 	chapa de madeira Montagelue desrnontagemde fon 	 a~ 

. 
 j . 	5002 RS 	• 	34,38 RS 	4295 R$ 	2 149,6 

1 	 ......... •__-._J compensado nl95tlfloada com re5jroveltamento 	 . ...- 1 . 	. 
Armaçao de aço 0,4 50 0 Smm 	0Iusoforneclmento corte dob a e colocaceo <0 jj P 	7 , 66 R$ 	9,58 PS 	158 4T 

Sil, 1 u11 1 - 

 
Armaçan de aoo CÀ 50 0 lommUrs luso fornecimento corte dobra e colocaQão j. 1 5409 R$ 	6.21 RS 	7,76 SS 	41987 

SNLAr PsmaQaode abo) 0AoOøl2&dfft incluso fornecimento, bane, dobra 	 c000eQeo RS 	548 RS 	685 RS 	2907 

L 1 SINAPt Arnaceo de aço CA 60 0 5,Omm , isncluso fornecimento ,  corte dobra r colocação j 9664 R$ 	9,29 RS 	1 1 61 R 	1 145 	S  

SimAPI Concreto Bombeado tck= 25MPtiIiincluindo preparo lançamentoejdensarnento rn 7 01 RS 	454 24 RS 	567,80 RS 	3,980.26  

1 	 3.2 .. 	. . . CONCRETO ARMADO - VIGAS, ALDRAMES  
SINAPI Lastro de concreto nèo.estrutur4pessura5om 1,06 R$ 	11,80 RS 	14,75.1 . 	

15.64: 

ltAPt MonteQf rn e desmontagen, de foina para fundações em tapa de ~ira m 61 40 P8 	34 36 RS 	42 , 98 RS 	3498 , 1 7 /. 
compensada plaettflcade bomreau)roveltanlento  

SUIAPI Armação de aço 04. 50 0 5mJjoIuso fornecimento, corte dobra e colooaeo jj. R$ 	7 66 RS 	958 , S 	1679,07  
1 	 o SINApI Armação de aço CÁ 50 0 lortrr jnotiso rorneo,mento corte dobra e colocação_  (9 1800 R$ 	621 R$ 	7 76 R6 	134 

.-i--.---:-_- SINAPt Armação de aço CÁ 60 0 5 Cmrrs ncluso fornecimento oorte dobre e colocação RS 	9 29 RS 	1 1 61 9 	934 23 

SINAPI Concreto Bombeado fok 'SMPa noluindo preparo 	riçamento e adensamento r& 435 RS 	454 , 24 RS 	oS? 80 R 	248993 

1 Subtotal_ R$16_861_01 

4 SUPERESTRUTURA  ___________ RV- 2480805 

CONCRETO ARMADO _PILARCS  
Montagem e desmontem de forma para pilares em chapa de madeira m 78 , 00 R$ 	34 , 38 R$ 	42.98 RS 	338205 SINAPI 
comoensadarilastiricada com re&uroveitenlento . ..- . 

SINAPI Armação _de aço CÁ_ 600 iomriiflrirluso fornecimento ,  corte ,  _dobra e colocação 17645 8$ 621 8$776 85 _1 _36969 

SINAPE Armação .de aço CÁ-50012,5p 	noluso fornecimento. corte. dobra e colocação S 52L R$ 5;48 8$6,85 8$365,45 

SIE6API Armação de aço CÁ_6005_0m ____incluso fornecimento, 	ecolocação , 7291 8$ 	929 8$ 	II 51 84887 

4 
Su SINAPI Concreto Bombeado fck=25Mfr4 Incluindo preparo, lençameritoea&nsarnento m 1103 8$454_24 8$56760 8$ 	626263 

- 1 -  CONCRETO ARMADO _ VIGAS,  

E44 si 	API 
Montagem e demontegem de fqçTIa para vigas em chapa de muueira 8501 8$ 	5267 8$ 	6584 8$ 	55968 

- corpoensadaplastificadacom - rea,roaeitamento . 	 . 
- j'ul) SINAPI Armaçio_de aba CASO06 3mm»roluso_fornecimentocortedobrae 00100_pão ka 018 8$ 803 8$1004 

958 8$ 
85 1 _61 
8$ 	1 60946 

- 
J 

- -- SIIIAPI 
SINAPi 

de 	8mm 	rictusofornecimento_oorte_dobra e colocação Armação 	 _ 
ArmpçaodeaçoCASO 0 lOrriti_Lnoluso fornecimento_corte_dobreecoloospeo 

JaL 
J4 

16809 
Í 

8$ __766 
89 _621 85 _776 

_ 
85 	40436 

- - 	- 

4 SINAPI /14'maçeode aço CÁ_60 0 5_Omn_1 _noiueoforneoimento_cortedobraecolocação J2 7264 8$ 9_ 29 8511 _ 61 89 	843_53 

L ' 	' SINAPI Concreto Bombeado' ok_2SMP; incluindopreparo_lançamentoeadensamento p1 463 8$46424 85567_80 '8 	2_ 628_q, 

1 	4 

U±i. 
- 

'03i5:Y' 
- 

8151451 
CONCRETO ARMADO__VERG$ E CONTRAVERGAS  varca 

 e oontravema.prmotdo'joie 2'OMPd.  seção  lailoom nt; t406 85 2457 85 . 30,71" 8$ 1.506.45 

SISTEMAS DEVEDAÇAOVERL 	 . y.. 

Subtotal  

. R$ 	13.54119 

ALVENARIA 
85145 

 

v 	iosEoerãmosa c
Lieb  8$ 	3279 8$ 	40,99 :ai 	IS 547 10 

Subtotal 

ESQUADRIAS 	.• 	 -- 	 : . . $- 	20.970,83 

PORTASDEMADEIRA  8$ P5 

... 1$4 SINAPI 
PMI 	Porta de madeira para piri tira semi oca (leve ou média) dimensões un 1 	200 8$ 	66229 88 	82785 RC 	1 655.73 

..-- . 80x210om, 'espessura 3.5cm; no iso dobradiças, batentes e feonadura  
1 	

"3 'iF'lAPi 

,, 

 
PM 	Porta de madeira para pir 1t ra aemi oca (leve ou médIa) dimensões uri 200 8$ 	66229 8$ 	82786 S  
80x210um esoessura 3 Som moi ire dobradiças batentes e feohadura 

SlNAp PMS 	Porta de madeira para pintura semi oca (leve ou media) dimensões un '00 8$ 	66'29 8$ 	8'? 86 F,$ 	1 6o," 

,,,  
80x2 lOc'm espessura 350m ini.4 iso dobradiças batentes e fechadura 
PORTAS DEALIJMINIO  

] - 

- 1 4 Sll'LAP1 PAI Porta ç/veneziacos de 4urninio natural olferrageiris nu 168 8$ 	48240 85 	6Q3 00 
RIS 

F' 	1013 IA 
Rt~ JANELASDE ALUMÍNIO  - 

:tw." SINA PI J_DIanelesculante de. alumfrkdimensõeslOOx4Oom bom vidro mmiboreal _ mt 1080 85 	_44929 85561 _61 ?i 44929 

SINAPI 
J
Janela 

ba
basoulante J_02 	 deatum(kto dimensões22OeIlOomcomvidroliso 8544929 8$56161 __ 	138728' 

rlJ SINAPI 
03 Janela de correr em etumirtib 

203xloOayicomvldrosso 	i 
com 2 folhas fixas a 2 móveis dimensões 

.. 

rn 200 P9 	39786 8$ 	49731 95 	9946.. 

S1NAPI Y4 Janela basoulante de alum SE dimensões lSOxIlOom com vidro uso rn 330 8$ 	44929 85 	561 61 ' 1 86332 

- SNAPI 
05 Janela de correr em alumij com 1 folha fixa e 1 movei dimensões m2  7 	1 65 8$ 	397,85 8$ 	497 , 31 , 	82057  2 __________ Isoxlloomoornvidrohso ,  . 

________  Subtotal 8% 	-20.970,83 
- r -- --- 

 _____  
11-11

7 

'18 

- 
SINSAPE 

SISTEMAS DE COBERTURA 
' Trama em Madeira p/ Telha Ci§rIunica 

Mão ::e5a em berre de ter 
Sli'JAPi 

 :_.__ 
Ti o Plan Até 2 Aguas 

r$iatd rengular reforçada para balcões e 
 ri? 

un 

,1_,,..... 
- '17795 

1000 

8$ 	51,36 

RS 	2378 

8$'. 	64,20 

8$ 	2973 

ii 3360635 
8$ 	17.644.39 

8$ 	297 

,LVW' ÕE 	, 	Telha Tipo Plan - ___________________________ - j' Ç' 27715 8$ 	3413 85 	4266 T 	11 66304 
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rnrr'.' 	9UNlCIPIL DQ ACARA . 
ele  Escola Municipal 20 de Março ComunidadeFanto Estevao Acara PÁ 

R& 22808536 
Planilha flrrarnpntária 

á.,. r -rT i tèJ 
TE1 . • 	. 	. 	. 	0EsciçÃo DOS SERVIÇOS 	• 	• 6Z 1LORSI BDI VALOR CI BDI VALOR R$F 
-  rn 3115 R$ 	2198 R$ 	27 , 415 R$ 	$5585 

,' 1, 	IAL LmL,z.-an 	 r,rrfrLLne..rfl rn "77 9 8$ 	Ç32 RS 	5,40 85 	1 

1 c 	t•1 Fnibooaniento roro argani?r'co i ' 9 pimento, cal e areia) m 9D R$ 	1605 R$ 	5W R 	1 249 , 89 
Subtotal R~ 	33.606,35 

. 	 . 	-..,:..L..— ...-.L_.... IMPERMEABILIZAÇAO 	 . 	 . .L .._ . 

.— — _~tL2J_ IrnoerrnaL.úzago de sonetie com tjnça bMumiwa etn fundaoes 2 dernaos ffl. jjj RS 	8,17 R$ 	10 	1 1 	1 

Subtotal  f! 	1.342,13.  

1 _ _ REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO ___________ 26 8{ff2 

MkH Chapisco __sapo1 _3 	 1 e2c 45 01 RS376 RS 	2flT 

MassaUflLO p/receb4rflentõde OIrtUÇ rnL _86 R$3485 62 2  n8 

SftÂPI • peDrilemrnãrmorebrancoL=lSCgfl 	_ . . rfl _%9D 00 RS8125 ......

it ReebtilnentocerâmicocomplasSdedimensões2Ox2Dcm _h=1_ 1304 48 RS56_83 R$ 	i . 1., 
total . R$26.810,62 

Ç 

 W

__ 

YEMA$DEP1SO$ __ 
PAVIM .-.-- 
Cont espessura5cm_epreparornecanicoaao_deconcreton8o estrul6l_ 

 
rn 91 5 0 51 RS41_8S RS 	8_01h48 

IA?] LaLota cjçaPEljjPadrãírneao3635cm _35 RS4419 _ 	571.344 

S IT4API Pe itoril em niarmore L15cm 	.[ rn '.2731 .00 RS 	. 81,25 R$ 	2.21$4 

55AP Roda$cèr$motw7crn 	,:' 	 . 	 . 7333 ,42 R$ 	. 	38,03 .93 	2,673,6 

',øíe,ra era mármore L=l6orn E 3cm 	_____________________________ P1 : RS 	47 01 R$ 	5876 Ç 	=119 07 

PAVIMENTAQAO  
.. 	.---. 

 
Si JAPI Piso de concreto espessura7cmT 

Piso cimentado 	trace,  (cimento e areia) acabamento liso e=3 5oni 
.a.
m 

RS 	52 , 15 
R$ 	45 83 

R$ 	65,19 
RS 	57 2.9 

5 097  rel  
Rb 	3 329 6o 

Lr.J 2_ .L SLr4API Ranipa de acesso ao pádo cober( em concreto nao estrutural rn 019 RS 	282 20 R$ 	32 75 R 	570' 
R$2745030 

[T L- i.iii:i iiVuRAs E ACABAMENTOS :ii ___________ __________ 1260705 _______ 
SINAPt Massa LátexAorllica  rn 'l18 52 P8 	641 RS 	801 RS 	3 353 39 

i SINAPI Pintura Acrílica _ .L '18, 52 88 	14 , 20 RS 	1775 RS 	742873 

.— t ..6flLiT SINAPI 
SINAPI 

Esmalte sobre madeIra c/ massa 	elador 
pintura Esmalte Fosco duas derrios sobçesupeiflcie metálio 

m 
 r& 

2016 

:.a. 
R$ 	r15,71 
R$ 	1937 

P5 	2089 
RS 	24,21 

421Õ 
R$ 	1 

— --- — 1  
—,e----- Subtotal !I 	1260705 

INSTALAÇOES HIDRÁULICAS _ 
CONEXÕES Ziii .fVC 

L '0i SINAI Tubo PVC soldável 0 2Omm fornc,itiento e natalaçeo .9.. ...200. RS 	5405 RS 	6 81 14988 

SINAPI TuboPVCsoldvel025mm_Íornrimentoe instalaçã o  01 R$ 	__3_70 R$_463 RS 	74_00 

NAPI fPVCsoklv&ø4Ofl1n1fomsfrnentoelrlstalaQão 
Jeio 

81 13,00 R5 	10. 78 RS1348 Ç17018 

SLNl 
Si JAPI i4 

 Joelho PVC4Ssoldável 0 25mjp_!orneoirnentoeinstalarão 
JoelhoPVC90_soldavel 0 2omrnQornecimentoeinstalação 

.yfl. 
un 

....129. 
700 

R$ 	__3_59 
8$ 332 

_ 	4_49 
8$415 

2 	346 
89 	29 05 

C.ari•' iNAPL PVC 90°soldávelO2smnifornecimentoeinstalação .loelho __ un 1 	800 8$ 310 8$388 8$ 	3400 

4.o8 
SINAPI 
$INAPI 

JoelhoPVC90_soidável04Omm, fornecimento einstalação 
révc sdãvel02Onmi_forneciMentoeinsta'ação 

un 
um 

- T'06 

200 
p3 	_782 
8$ 	_473 

8$9_78 
8$591 

Pi 	£ Si 
8$ 	11_83 

M617 SJNAPI TePVCsoldável025mm_fornecimentoeinstalação un - 500 85 4_50 8$5_63 2613 

930 S'NAPI 75PVCsoldévei04ornm_fornecimentoeinstatação un 500 8$1206 P31508 8$ 	__7538 

4490 SINAPI 
REGISTROS E OUTROS 	1  
Registrodeqavetabruto01 _fofnacimentoemstalação un 

-- 
200 8$6487 8$81 _09 8$ 	16218 

j9937 SINAPI R,strode gavetabruto 0 _14 _brnecimentoeinstalaçeo .!um 400 85 	_71_34 8$89_18 RS 	35670 

7'  SINAPI Torneiradebola0 25mmtor&'entoeinstalação _ um 8$2990 8$3738 3738 

11 - - CPU Caixad'água emfibra de vidro. cs4acidade 4000L_ fornecimento _'inst,,iaçáo 
r.i 

um 100 8$847 
Subtotal 

8$112059 j 	112059 
 8$_2_323,38 

fftALACOES sANItÁRiAS ___________ _________ Rt 	7044_16 

TUBULPQÕESECONEXOE$tØPC - 
ii SINAPI Tubo de_PVCSérie Normal 0 4Çifr_ fornecimento einstalação iÇ °°165 Rã_1227 8815.34 R530675 

'"1 5INAPI Tubo dePVC serie Normal 050mb h fornecImento einstalação rn _500 8$1792 8$2240 11200 

I1M , -- ~ I -&NAPI  LubçdePVCSône Normal 0ioÕj 	fornecimento einstalação rn 500 8$ 	_3468 8$ _4335 1 	21675 

- 51114FF 
_ 

JoelhoPVC450 4Omm_forneciifi.ntoeinatalaçáo un 400 8$ 620 8$775 85 	31 _00 
ii '4 S1NAPI JoelhoPVC45°øloonirn_forneMento einstalação 

 
um — 100 P81676 8$2095 RS 	20 95 

li ICW4 SINAPI JoelhoPVC60°040nm_tmnecir'ntoeinstaçãc 
JáelhoPVC900 0lOOmm_fornecimentoeinstalação 

 uni , 9O0 8$ __539 8$_674 R 	6064 

1, SINAPI um 200 8$1669 8$2086 !Ç 	41,73 
_$CKi SINAPi Junção PVCsimplesIOOmrnx10(nm_fornecimentoe _nstalaçao uro 300 8$4211 8$ 	_5264 WO 	157_91 

8'  SINAPI 75_PVCsanitário4Ommx4Omm_fmneoimnentoeinstalação um 400 8$ 789 8$986 ff$ 	3945 
Do - SII4AP1 Terminalde VentilacãoSérieNormjlø SOmm_ fornecimento einstalação .. :' 8$ 	_676 8$845 • R5_ 6760 

________ CAIXAS 	AESSORJOS  

-- '_iri 
91NIAP1 
$114491 

CaixaSifonadalOOxlOOxSCmm_fme imento einstalação 
Caixa degordurasifonadaemalvefiaria90x90x120cm 

um 
un 

1,00 
1 15 

8$21 _03 
p$ 	361,51 

8$2629 
8$451_ Õ9 

RS 	7629 
W9. 	451j 

30 SINAPi Caixa deinspeçãoem alvenaria 9,x6Ccm  um - 1,00 - 85361 _51 8$451 _89 451,89 
' 	Ir SINAPI Ralo SecoPVC_rimadolOOmmx_46?°mmfornecimentoeinstalação -___________  un 200 8$ _788 8$ 	_9 , 85 1970 

SINAP( Sumidouro emalvenaria03_00x4,oOm  un 700 8$1401_69 8$ __ 1_ 752_li 'fr 3_50423 

- 
a-, SINAPI Fosse septica(dimensõesinterna4 190x1 _70x1 _SOm) .MOL ..J_9P. R$_ 1 228_32 

Subtotal 
8$1 _535_40 M 	1,535 40  

 R$ 	704416 

14 - [ÓÜS_ ACESSÕRIOS EMETIS __________  r 411265 
Á çih4Rf, INAPI Bacia SanitáriaConvencionalem_l uçabranca,fornecimento einatalác un -- 76 8$ 	_31861 8539826 ár 	79651 

4 4fl,05 SINAP1 

_ 
Válvula de descarga 11/_  com 

 re
D ltroe acabamento cromado, fornecimento e um 200 85 	22177 85 	27721 RS 	5544 

insitalacão  . 
— Cubade embutir em aço lnoxldává__çompleta_dimensoes40x34x17cm um - j 8$ 52475 8$65594 t 	6659» -- 

1 un ' 200 8$1B3 , 55 8$ 	20444 8$ 	40388 1hINAP Levatóno Pequeno Ravena/vrncoGelo_codigoL_915_DEAou 

' 1  TanquGÊande40LcorBrancoÕo,códigoTO.03;_DEcAoueguivalente 8$596,35 RS. 	745,44 1 Fh; 
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opçpr1 'RA MUNICIPAL OOACARÁ 
a a Escola Municipal 20 de Março Comun,dMe San to Estevão Acara PA 

rdfls 

uËsM,c)Ls(:): R$ 228.085,36 
Planilha Oreamentária 

&tE DESCRÇÀ0 QOSSERVIÇOS uw.J QUART. .VAL.ORS/BDF 1 VALOR CIBOI LALoR (R$) 
r.licha, Higiênica cm regrtço e der&açao Unha zy código 1€ 	CST DEGA ou RS 	21130 2 00 RS 	84,52 RS 	105,65 

Corneva para  cozinha de meba hKarnove! lzy cadEao 1167 C ,  D€CA ci 
un 1;00 RS 	78,391 RS 	9-1,9ç 

a1 S./pl Torneira de parede de uso geral »ra jardim ou tanque fornecimento e trtstalaçãc un 2:00 RS 	30,38 RS 	37,98 RIS 	lo 

.:. •,j!• 
Toçneira paralavatõrio de rnesabia baixa zy, cego 11,C7f DECAou. un 200 R 	3925 RS 	49.c6 RS U . : ---- oT JAPE • enu,valente  

, Ter 	de parece de uso geral cm bico para mangueira lzy o5dgn 1153,C37: un o RS 	75 0 RS 	93 76 N 	q 75 nIMAP - 	. DEGA.ou eouivaiente 	 . . . ______________ - - 
Papeleirarnet9tca un 200 P5 	4279 P5 	5349 P6 	10698 

Porta toalhas metálico 	 . um 2,00 P9 	45,59 P5 	56.99 P9 	113.96 

- . 	- 	. 	- Seboneteirametãfic 	 . 	. 	. 	. . 2,00 P9 	- 	36.19 P5 . 	45.24 is 	. 	90:48 

- P...seltO plástico 	 _________________________________ 'UiV 1 '2.5 i5 	2516 1 P5 	3145 5 	6290 - - 	-- Subtotal  P9 	411265 

SISTEMA DE PROTEQAO 00W' RA NCNDIO 	 -- 1  34560 
+ - IIAPI Extintor POS (ABC) 6k9 	in,1 forneo 	nto e instalação unL' 100 P5 	50459 P9 	63074 iS 	630 

Luminaria de emergência com 30 0.ED fornecimento e instalaçeo un 1 5.00 P9 	5031 P5 	&1 , 89  

Placa de s,nallzaçao em PVC fotøiurninescente un _22 P9 	53,29 P5 	66,74 P3 	°QA 
Subtotal  RS 	134560 

INSTALAÇOES ELETRICAS  __________ ________ b 	969645 

CENTRO DEDISTRIBUIQÂO_______________________ - ________  
is 5114AP1 Quadro de distribuí ao de energi%3.ara 12 d,untors fornecimento e inetalação un T&i p 	30367 P3 	37959 R 	37959 

- - _______ Quadro de medição padrão popu'r fornecimento e instalação 	-  un 100 -RS 55372 P5 	69215 692.1515 

\' SINAPI. D'suntortermorn1nêtioo ri nU 	10A,forneoüii-entoe inetataçtc 	. S99. P9 	9,86 P5 	12,33 iS 	1233 

,Ji9I 5INAPI Disiuntor termomaenéticO mono 	lar 164, fornecimento e natal cão tio 2C0 iS 	986 P5 	1233 P3 	2465 

- 4l3U, SINAPI Dsuntoçterrnomnnt400blpolaLriiieclmentoeinStelaçeO uo 200 P9 	4403 P5 	5504 P5 	11008 

lu» 51t'API Disjyncr termomagnetico bipola 	0P fornecimento e instalação 	 - ur' - 	100 is 	44 03 P5 	55,5 P5 	5504 
r 2I91tP Captortçofrankhnp/SPA um _300 P9 	8766 iS 	10958 3! 	32873 

ELETRODUTOSE  

- t - SiNAPi E etioduloPVCflexivelcorruqa&teforçado 0 2Smm_fornecimentoeinstalação ri 8500 P5 __562 P5703 P9597_1% 

r - - - SINAPI EletrodutoPVC flexivel_corruqado 'eforgado 0 32rnm_fornecimento einstalação rn 2500 P5 7_06 R5 	8 , 83 iS 	220__53 

Caixadepassagem 	 alvenatia com tampa fornecimento e un 200 iS 	13382 iS 	16728 P' 	33455 SINAPI 
ínstaliação 

SOxSOx7Oowt,m alvenaria cem tampa, fornecimento e un 1,00 ps 	3(24,2-2 RS 	38028 P° 	380,28 S1NAPI 
instátIção 

'1 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4 col' tampa parafusada fornecimento a instalação un 200 iS 	12.50 P9 	1563 iS 	31,25 

'« Caixa-de passagem octogonal 4144" em chapa galvanizadà:fornecimento e um : 1900 is 	' 	7,7 P5 	9.21 iS 	. 	175.04 . 
instalaçao 
CABOS EFIOS CONDUTORES 	 .. ' 

SINAPI Cabode cobre Sexivel_ isolado, 	 aode2_Smrn'_anti_chama450/750') rn 8996 RS 	2,15 R$ 	2 , 69 P9241 _77 - - 	- SINAPI Cabo decobre flexivel_ isolado _Scçãode4mm__anti_chama4ou'75Qy rn 6004 iS 341 426 R$25592 

3 - SINAPI Cabo de cobre flexivel_isolado 	°,$o_da _Ommt_anti-chama 450/753V ii 4312 P9 7_58 P9 _948 is 	40856 

IUJMINAQAOTOMADAS E . 11 ,11 RRUPTORES  
- '-4NAPI 

_ 
Tornada _universal 2P1-T lSN2bOVicom suporte e placa, fornecimento eInstalação um 1400 P9 1785 R$ 	22,31 P3_31238 

2L. SINAP1 Tomada universal 2P1'T2041250\ 1-rim_ Suporte e  Placa, fornecimento einstalação un ÇQ P51933 RS 	24,16 P9__9665 

Tomadcldul2la de embutir 2P-vT 1AJ250V com suporte e placa fornecr-t0 e um 1,00 is 	2865 iS 	35,1l1 iS 	3581 aINtAPI 

anstestão  nteuuptor simples 1 tecla 10N2 ik)V com suporte e placa fornecimento e un 300 P9 	1688 P5 	2110 P 	6330 .53 . SINAPI 
instalaoaõ  
Interruptor simples 3 teolas IOA/iriOV  com suporte e placa fornecimento e un 200 P9 	3661 P5 	4576 P9 	91 53 

[ M9I37 .-. "INAPI 
instalação 	 1 . -- - ....... 
interruptor paralelo 1 tecla 1ON250 com suporte e placa fornecimento e um 200 P5 	2092 P9 	2615 iS 	52,30 nó, SINAPI 
nstalacâõ 	 1, 

Lun'iinána2x16Wde sobrepor cortipletafornecimentoeinstalação _ i :i P516697 P920871 RI . 	41743 

Luminária2x32Wde sobrepor cem, 2lxta_ fornecimento einstalação un 1600 P521897 iS 	_27371 R$ 	4 . 379 , 40 
Subtotal  R' 	969845 

b15 54940 

GERAL  
Torre em cone armado pícx daLin h6 Om base 3 0x3 Cm GW 1,0 P5 	1104603 P9 1380754 RI 	1380754 
Placa de Inauguração aorilioo/l*as bx 	elevo (40 x 3ocml  uni JSQa P9 	1,393 , 49 P5 	1,741,85   kí 	'I _17 

Subtotal  R$ _1554940 

£_T 
IIT'F SER\/ÇOS FINAIS l ____________ ___________ is 	53774 _ 

_W8 , 83 P5 	206 iS 	258 
tflç' 

Subtotal- - ht_______ 
VaIorTOTAL com BDI 14  

SiNÁPI FEVEREIRO 2018 Desonerado 
"3 Adotado: 25/o 

Cesar EduarCalfiei- s Filho 
CREAJPA n' 1502 ,, &3729  

Engenheiro CIA, 

çy 
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Centro — Acará! Pará — CEP 68690 ( W 	3 	
3IoANvAató 1 





1.0 	CUSTOS INDIRETOS 	 4,410% 
Administração Central e Local 	 2440% 

'2 	Seguros ± Garantia 	
t 	

O 300% 

Rscos 	 0_720% 

1 5 	DespesasFinanceiras 	 - 	 O 950% 

20 	RIUTOS 	 : 	 13,150% 
0650% 

(afins  	3000% 
.500% 

24 	INSS  	 4500% 

30 	ILUCRO 	 3,944% 
3 	Lucro ___ 	 2 

::TAXA TOTAL oEBDI 	 25,000% 

Segundo cordão 2622/2013 do Tribui lai de Contas da União - TCU calculo do BDI deve ser feito da 
3cqutne maneira 

i4--C±5+R*Cfl __ii ~ DF)-i1±L 1  
1-! 

Administração Central 
S 	Seguro 

-, 

 
Riscos 

-. Garantia 

DE -+ Despesas Financeiras 
Taxa de Lucro/Remuneração 

incidência de Impostos (PIS COR 'IS e 55) 

'a uard 
CÁn 1 1;5027h749 

Engenheiro Civi' 



PREFEITURAMUNICIPAL DO ACARÁ - PA 

sAi 

1 flCUSTOS INDIRETOS 	 : 	 4,410% 

Administração Centra! e Local 	-__ 	2440% 

Seguros +_Garantia 	 0300% 

3JRiscos  	0720% 

Despesas Financeiras 	 - 0950% 

20 	TRIBUTOS  	 13,150% 
0)650% 

23 	1153 	 5000% 

__JJNSS  

15[LucRo  
39447o 

40 	)TAXA TOTAL DEBDJ  

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tri. una de Contas da União - TCU 4  o calculo do BDI deve se feito da 

segu'ntc maneira 

- 	i—C+5±+G) ___ i±fl)i+L 

( - Administração Central 

5 - Seguro 

Rucos 
Garantia 

L)F- - Despesas Financeiras 
L --* Taxa de Lcro/RemuneraçõO 

nr1dência de Impostos (P15 COFINS e 155) 

Casar E4Í- 	ana 	FiJh 
CRA/PAn°15D276379 

3 	
Engenfreiw Civi 
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Estado do Pará 
'ODER EXECUTIVO 1 

MUNICIPAL DE ACARÁ: REFEITURA 
:TAXA DE. EWCP 

DESCRIÇAO 

Ai 

IA! 	. 

 INSS 
 

SES Ii  

ht SENAI 

NORA 

1A5 SEBRAE 

SECONCI 

A 

..Rep  u so  Semanal Renumer0 ( 

B2 

 

B3 

B4 salário 
Paternidade :..: 1L,Ic en.Ça .  

B6 

S' 

OCIAIS COMDESONE"ÇÃO 

	

 

tIF1STL 	.4 
 MENSAUSTA% 

--1 -----.-  0,00% 	
0,00% 

• 	1,50% 

	

. 	

1,00% 
1,00%  

• 0,20% 	
0,20% - 

	

0,60 	 .• 	

. 	 o  

• 2,50% 	-- 

• 	
3,00% 

3,00% 
 

	

8,00% 	 . . 

8,00% 

	

0,00% 	
0,00% 

TOTAL 	. 16,807- 	
16,80% 

	

RUPO.~B— 	 Não  
Não inside 

• 2,83L 	
Não lnstde 

o Prévio Indenizado 	 o,13% 
vis 	 0,17% 

H [ lo Resc6ão sem Justc Causo 	
531%

M 

 

o  

o  9zaçõoAdcIonaL_ 	
TOTAL 	16A2%  

nrabalhado 

	
Grupo B 	 • 8,23% 	 • • 

3,01% 

eIncIdêflCiO de Grupo A soe Aviso Prévio 
 e Reincidência do FGTS sobre 	

O 60% 	
O 45% 

1 	 - -- 	 -- 
Aviso Previa Indenizado 	1' 

 TOTAL 
 

• 	 • 	 . . 	 nQeflheif Civil 
rREA 



astadodÕ Pará 
OOER EXECUTIVO . 
)REFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS C( 

DESCRIÇAO 

 

AI- 

 

SEMAI 

	

A7 	seguro 	 - 

- 

CONCI 

kepousosemaat Renumeraio . 	
18,1 4% 	

Não inside 

	

32 	Fen9ELL___L—____----' 	
4,16% 	

Não nside 

Aux 	Efermid 

	

O - nade 	 8,33% 

	

33

093% 	
O 70% 

B4 	.r3° salário 	. 	 . 	. 	
11,10% 	. 	

. 
0 	 -- 

35 	Licença paternidade 	
007% 	

005% 

36 	 . 	
. 	u,74% 	

. 

37 	 chuvas 	
283% - 
	 Não inside 

B3 	. 	
0,1170 	

Q,08% 

kAuxlloÀci ente deTrabaihC 	
.  

- 

b9 

 8,15% 

!eraSG0Z 05 	. 	- 	. 	
10,86%  

	

O 03% 	
002% 

FiO 	
salário Maternidade  

- 

17 89% 
TOTALI 	48,97% 

Aviso .Pre õ inenizad0 	
H. 

. 	GRUPO C 	 5,36% 

 

previoTrabaI2d0 	
O 1791. 	

0,13-7.  

320% 	

-- 

FeriaS Indenizadas 	

241% 
- 

531% 	
399% 

E

O 45% 

[ 	L 	

TOTAL 	1 

c 	
642%_ 	

12,34% 

Dl 

	

	

301% 

Reincidência de Grupo A sobre AVISO Previa 

o FGTS sobre 	
060% 

D2 	
Trabalhado e Reincidência d 	

O 45% 
Reincidência 

 

Aviso prévio Indenizado 

O 	
- 	 1OTAL 	883% 	

3,46% - 

91 02% 

eaTEdiado J Canelas Filho 
CREAIPA n° 15Ü276379 

- 	. 	. 	. 	 . 	
. 	Engen&rP Civil 



	

Estado do Pará 	
a 

	

PODER EXECUTIVO 	
:X 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DEIQ$ERAQAQ 	- 

CÓDIGO 	

MENSALISTA % 

GRUPO A 
0,00% 	

0,00% 

E: SES 

SENAI 
NCRA 	 0,60% 

SEBRAE 
ano ducOÇO0 	

2,50% 	
2,50%

balho 	 3,00% 
5 	

8,000X Seguiro Contra Acidentes de Tra— 	 8,0007- 

SE.CONCl 	 TOTAL 	16, % 	
16,80% 

GR PO a 

- 

Nao Inside 

R!oSem  anal 	 Em!L0d0 	
18,14% 

	

1 2 	Feriados 	
4,16% - 	

Não Inside 

	

3 	ílio - Enfermidade 	
0,93% 	

0,70% 

Aux 

	

2/ 	 Salário 	
11,10% 	

8,33% 

icenÇO paternidade 	- 	 2Z 	
0,05% 

--  

	

A 	 Faltas Justificadas 	

0,56% 
Não lnside 

Dias de Chuvas 	
2,83%  

0,08% 

	

e 	Auxílio Acidente de Trabalho 	
0,11%  

-- 
1:érias Gozadas, 	 0,03% 

TOTAL 	
1 

UKUrm 	 .36% 

Trabalhado. 	
0. 	

2410- 

F rias indenizados 
to 	Sem 

 
Justo 	

399% 

	

' % 	
0,45% Depósi Rescisão  
12,34% 1 n 	iZ 	 TOTAL 	14,42% 

- 	
GRUPOD 3,01% 

RenS 	 aadeGP0A 	Grupo B 	 8123% -  
13 1  

Reincidencia de Grupo A sobre Aviso Prévio 
(Trabalhado e Reincidencia'dO FGTS sobre 	

0,60% 	
0,45% 

Aviso Prévio Indenizado 

	

LII-- - TOTAL(A+B+C+D)I 	

TOTAL so,4907.
:n 

Cesar E4hh4S3S Filho 
C!PXh0 1562763729 

	

- 	

1 	B 	En9enheir' Civil 



Estado do Para 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

CIAIS TAXA DE ENCARGOS SO 	
COM 5OHR&ÇAO 

CODGO 	
____________._D ESCRIÇÃO 	

ENSAsA % - 

A 	
----+-------------- 	

GRUPO A 0,00% 
	

0,00% 

SES 	
150 	- 	

L50 

100; 	
Rub 	100% 	-- 

-- 
 SENAI 	 020% 	

020% 	- 

0,60% 	
0,60% 

AsalárõEduc° 	
2,50% 	

2,50% 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 	 00% 

— -- - -- 
ONC1 	

000% 
EC 	

000% 

r 	
1680% TOTAL 	

1680% - 

GRUPOS 	 Não Inside 

416% - 
	 Não Inside 

Feriodos 
dxfflo fntérmidade 	 IO 

03% 	
0,70% 

1L% 	
8,33% - 

eis  jusfificacias 

as Gozados 	 0,03% 
salário Mq 	 TOTAL 	48.97% 

5,3 6% 

vis,- 
 

Aviso Prévio Trabalhado 
i 	

017% 	
013% 

Se- pasIto Rescisão Sem 

, - 

1234% 

GRUPO 
Grupo b 	D 8,23% 	

3,01% 

Reincidência de Grupo sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do GTS sobre 	

060% 	
045% A  

Avisd Prévio Indenizado. 	 - 

D 	
TOTAL 	8,83%: 
	

5049% 

TOTAL 	

3,46%  

2% 91 0 

CREIP' O27G3L 

5" 	
Engeflh' . civ' 



Estado do Pará,ae
t  

PODER EXECUTIVO 	
1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ a' 
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESOaERACA O  

	

GRUPO HORIST% 	
MENSAUSTA % 

10051. 	
- 	 0,00% 

5E51 	
-- 	1,50% !NSS

SENAI 	
100% 	 1,00% 

NORA 	
- 	 0,20% 	 0,20% 

SFBRAE 	
0,60% 	 0,60% 

Satario Educação 	
2,50% 	- 	 250% 

Seguro Contra AcidenteS.deTr0a0 	 3,00% - 	
8,00
3,00% 

FGTS 

 
8,001f0 	 % 

E 	SECONCI______T 	
0,00% 	 0,00% 

TOTAL 	16,80% 	
16,80% 

GRUPO 11 
Não insíde - . .. 

Repouso semanalRenumerada 	
18,147. E  

	

32 	Feriados 	
- 	 A,16%: 

	 Não Inside 

Auxilio - Enfermidade 	
0, 93% 	 0,70% -  

8,33% 

	

34 	l3QSalóriO 	
11,10% -, 

	

35 	Licença paternidade 	
- 	 0,07% 	 0,05% 

	

6 	Faltas justificadas 	
0,74% 	 056% 

3  

	

37 	Dias de Chuvas 	
- 	 2,83% 	 Não Inside 

0,11% 	 0,08% 
AUXíUO Acidente de Trabalhá  

Férias Gozadas 	 ___________ 	
10,86%' 	 8,15% 

iü 	iSaláriõ Maternidade 	0,03% 	 0,02% 

L 	
TOTAL_48,97% 1 	

17,89% 
GRUPO  

	

7,14% 	 5,36% 
Aviso Prevo Indenizado  
Aviso Prévio Trabalhado 	

0,17%  

.......... a,20% 
Ferias Indenizadas 

	 2,41% 

Depósito Rescisão Sem justa Causa 	
_5,31% 	 3,99% 

Indenização Adicional 	
0,60% 	 0,45% 

TOTAL_16,42%: 	 12,34% 

GRUPOD ___ 

Dl 	Reincidência de Grupo 	Grupo Bi 	
3,01% 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévia 

D2 	
Trabalhado e Reincidênciad,i FGTS sobre 	

0,60% 	 0,45% 

Aviso Prévio Indenizado 

	

OTAL(ÀtB+Ç+DL 	

TOTAL 	 - - 

lho Casal 	i as ri 

Engenheiro Civil 



cstaaoaoFara 	 .4. 
PODER EXECUTIVO 	

E 

PEFtiil IRA MUNICIPAL DE ACARA 
- -e - 	:- 	 : - 	 - 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO  

CODIGOJ 	 DESCRIÇÃO - 1 	HORISTA 	1 MENSALISTA % 
GRUPO  

SS -.- . 	 0,0070 _7 	_0,00% 
150% 150% 

SLNAE  100% ( —f_ f 100%  
CRA 02091. 

_ 
020% 

SÍBRAE  060% 060%  
SalarioEducação  250% --  250% 

L -- S€yuroContraAcidentesde Trai-, 300% 300%  
800% 800%  

frÍCONCI  000% 000%  
A i TOTAL 16 _80% 16,80%   

GRUPO 11  
BI Repouso SemanalRenumeradD 18_14% NãoInside 

4_16% 	_ - Não _Inside_  
Auxiho - Enfermidade  0935% 07057o 

ii°Salano  1110% --  83357o 

B5 Lic ençaPaternidade 007% 005%  
Justificadas  0_74% 0_56% 

DiasdeChuvas  283% Não Inside ___ - 
Auxílio Acidente deTrabalho  0_11% 	_ - 008% 

Y 1 snas  Gozadas  1086% 	- 81597o 

Salário Maternidade - - 
 

u_03% - 002%  
TOTAL 48,97% 1789%  

GRUPO C  
Aviso Prévio Indenizado 7_14% 536% 

Aviso Prévio Trabalhado 	_1 O_17% -  0_13%  

3 Fé, 	___H  320% -  241%  
4 DepositoRescisão SemJustactJusa 531% 399%  

' IndenizaçãoAdicional 060% -- 045% - TOTAL. 16,42% 	j 1234%  - 	 GRUPOD  

11 Reincidência de Grupo A sobre_ Grupo 8 823% 301%  

Reincidência de Grupo A sobr 	Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do I FJGTS sobre 
Avi o Previa Indenizado 

060% 0457o 

TOTAL 8,83% 3,46% 
TOTAL(A+8+C+D) ______  91,02% 50,497o  
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Munwip:o ao A cara  

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XV 

MODELO DE L}ECUARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Processo n° 0 1 0050212018 

TOMADA DE PREÇO N° 10050212018 - CPL 

Eu, 	(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
do rG n°  	C/(UF), e do CPF n°  	na condição de 
representante devidamente 4nstituido de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado simplesmente (L itante), para fins do dispos no item 14.7 da TOMADA DE 

' 

 

PREiÇ,0 N° 100502/2018 - Ck ~i declaro, sob as penas da lei em especial o art 299 do Código 
Penai Brasileiro, que 

(a) Á proposta apresentada paira 1 participar da TOMADA DE lEÇO N° 10050212018 - CPL foi 
elabrrada de maneira rndepehente pela empresa licitante, e  o conteúdo da mesma não foi, no 
todo ou em parte, direta ou irdiretamente, informado, discut10 ou recebido de qualqu"r outro 
parhcipante potencial ou de fa9 da TOMADA DE PREÇO.N0100502/2018  - CPL, por qualquer 
meo ou por qualquer pessoa, 

(b) A intenção de apresentar z proQosta elaborada para pai 1ihipar da TOMADA DE PREÇO N° 
10050212018 - CPL não foi iriíormada, discutida ou recebia de qualquer outro partcipante 
potencial ou de fato da TOMAA DE PREÇO N 100502/201 - CPL por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa 

(c) Que não'tentou, por qualo&jr meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer  
outro, participante potencial oufato da TOMADA DE PREÇO N° 10050212018 - CPL quanto a 

,— participar ou não da referida liciação, 

(d) Que o conteudo da propsta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
100502/2018 - CPL não sera ho todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro articipante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 
10050212018 - CPL antes da aç udicação do objeto da referid'licitação, 

(e) Que o conteudo da propt ta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
10050212018 - CPL não foi, ri ( 

1 

 Itodo ou em parte, d'reta ou ridiretamente, informado, dscutido 
ou recebido de qualquer inte9 ante da Comissão Permanente de Licitação responsável pelo 
certame antes da abertura ofici 1 das propostas, e 

(f) Que esta plenamente cieni? do teor e da extensão dest declaração e que detem plenos 
poderes e informações para fim M-k 

Local e Data 

(Nome do Representante) 

	

CPF n° do Pecresentante ' 	 1 

IM 
 RG n° do Representante 

$ 	PREPEITURADI 

eAcARk 
CS N 	 MA 	 i 

Travessa São José n° 120— Praça 01atriz Centro - Acara 1 Para - CEP 68890 QO 
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Municipw d5 Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XVI 

MODELOS DE DECLARAÇOES 

o DECLARAÇÃO AUTOR7ANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

ri DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PULLICO 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

(A empresa 	-, inscrita no CNPJ 	, por intermédio de seu 
representante legal o ir 	portadorJ,da carteira de identidaa 
no  inscrite,1 nu CPF n°  autoriza, por este instrumentb 
a Prefeitura Municipal d Acara a realizar todas as investigações complementares 
que julgar necessárias], a habilitação no processo 1 citatorio da TOMADA DE 
PREÇO N° 1005021201 — CPL 

Acara(PA), 	de 	 e 2018 

Non'e numero da identidade do declarante 

- 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

Declaramos parti os devidos fins de direito, que aceitamos todas as 
condições do Edital da TIOMADA DE PREÇO N° 100502/2018 — CPL, sendo 
veridicas e fieis todas ainformações e documentos epesentados 

Acara(PA), 	de 	 de 2018 

Noniõe numero da identidade do declarante 

'4 
- 	 - 	PREFEITURA DE- - 

H 	 •ACARA - 	
. 	 UItOS CO?lTRUINDoUMANOvA H,$tÕA. 

travessa São Jose n °  120— Praça d. Matriz centro — Acará 1 Pará —. CEP 68690-4O 



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 

REFERENTE À: .-  (MODALIDADE LICITATÓRIAA QUAL VAI PARTICIPAR) 

A empresa 	_,inscrita no CNPJ - 	por intermedic 
de seu representante legal o Sr 	 _____ portador da carteira de 
identidade n1  e inscrito no CPF n°  DECLARA para 
os devidos fins que não possuímos em nosso quadrbi de empregados servido' 
publico 

Acara 'PA), 	de 	 de 2018 

Norné e numero da identidade do dcclarante 

PREFEIITURA DE t 

M\Í»S COWSTPUaNDC iMA NoVA 



Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 ° 

FUNDO DE MMNU 1' E DES. DA EDUCAÇÃO B4.tCA-FUNDEB 

ANEXO - MINUTA DE CONTRATO 

O Mumoipio de ACARA, através da(o) FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDFB, neste 
ato denominado CONTRATANTE, loLalizado na Tv. São Jose n° 120 1  inscrito no CNPJ (MF) sob o no 
05.196.548/0001-72,. representado pelo(a) Sr (a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a 

inscrita no CNPJ (ME) sob o n° - 	estabelecida na 
doravante denonnpada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 

______ - , de acordo com a reJresentação legal que lhe e outorgada por têm entre si justo e avençado, 
e celebram o presente Contrato, de con ormidade com a TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-100502 e a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, suje tando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da 
Lei n°  8,666/93 e alterações posteriores, mediante as Clausulas que se seguem' 

Ç—CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 O presente Contrato tem conto objeto a Construção da EMEF 2  de Março e Amphção das EMEFs 
Ronaidc Passarinho; Castelo Branco, Geraldo Jose de Lima, Sitio Novo e Unicure 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

Os serviços ora contratados compreendem as especificaçõe , descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-100502, partes integrantes deste Contrato 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

1 O valor total deste Contrato e de R$ 	( 	 ), discriminado de acordo 
com a planilha integrante da proposta de ,preços e o cronograma fïsico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.  

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 Os serviços deverão ser execuados ate 31 de Dermbro de 2018 

1 1 - O prazo para inzcw dos serviços será de ate 5 (cinco) dM5,  contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expedida pela CONTRATANFL e o de conclusão, será de acord, com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao máximo definido no caput lesta Clausula, 

O prazo de garantia dos serviç )s devera ser de 5 anos, contados do ermo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por Comissão designada pela autoridade competente 

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

1 A lavratura do presente Contttto decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-100502 

? Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, cu4'orme despacho exarado no processo 
licitatorn 	00 n° 2/2018-1502, tomando cuxno base o disposto uo artigo 45, para rafo l°,inciso 1, da Lei n°8 66193 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTI k 

• 	 . 	 . 	 . 	 - 

TV so JOSÉ N° 120 
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Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

1 Será exigida da CONTRATADA a apresentação a Administração do CONTRATANTE, no prazo maximo 
de 10 (dez) dias uteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, meaiante a opção por uma das seguintes 
modalidades 

1 1 - caução em dinheiro ou títulos da divida publica, 

a garant a em apreço, quando em dinheiro, devera ser efetuada em caderneta de 
poupan a em favor da CONTRATANTE;  

1 2 - seguro-garantia, 

1.3 - fiança bancária 

2 No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRA TÀDA, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danes causados ao CONTRATANTE, alem de sujeitar-se a 
outras penalidades .previstas na lei 

CLAUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇAO DO CONTRATO 

1 A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas clausulas contratuais e 
princípios prtceitos de direito publico, aplicapdo-se-lhes, supletivamente, os prcipios da Teoria Geral dos Contros e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8 666/93 combinado com o inciso XII, do a "tigo 55, 
do mesmo diploma legal 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCiA E DA VALIDADE 

1 A vigência deste Contrato teia inicio a partir dá data de sua assinatura e vigera ate 31 de Dezembro de 
2018, tendo inicio e vencimento em dia expediente, deveixio-se excluir o pnmeiro e incluir o ultimo 

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1 Caberá a CONTRATANTE 

1.1 - permitir o livre acçyso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos si rviços 
de reforma e adequação, 

1 2 - prestar as informatôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsayel tecnico da CONTRATADA,' 

1.3 - acompanhar e fisca' izar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
Comisswi para tanto formalmente design4da, 

1.4 - autorizar quaisque'; serviços pertinentes ao objeto desu contrato, decorrentes de imprevistos 
durante a sua execução, mediante orçaÚnento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
ACARÁ desde que comprovada a necessidade deles 

1 5 - rej citar qualquer rviço executado equivocadamente ou em desacordo com as oru 'icações 

TV SÃO  JOSENO12O 



Estado do Para 
.•. 

 
GOVERNO MUNICIPAL DEACAFk 

FUNDO DE 1ANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BASkA-FUNDEB 

passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-100502, 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusadu, de acordc com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS p° 2/2018-100502, 

1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizas o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTE RATANTE, especialmente designado para esse fim 

CLÁUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1 Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
n°2/20,1 8400502 

1 1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste contrato, tais como 

a) sala rios, 
b) seguros de ac4ente, 
e) taxas, impostos e contribuições, 
d) indenizações;  
e)vales-refeição 
1) vales-transporte e 
g) outras que poz ventura venham a ser criadas e exigid is pelo Governo, 

1.2 - manter os seus emprega os sujeitos as n(rrmas discip'i itires da CONTRATANTE, porwn, sem 
qualquer vinculo empregaticio com o or gc ao 

1.3 - manter, ainda, o seus empregados identificados, qu rndo em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a bua ordem e as normas disciplinares da 
CONTRATANTE; &NTE, 

JÁ. -   responder pelos 4anos causados diretamente a Administração da CONTRATANI ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,, quando da execução da reforma e odequação, não excluindo ou rrduzindo 
essa reponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, 

13 - responder, tambei, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenhaniudo ocasionados por seus emprega&, durante a execução ddos serviços; 

1.6 - ar': ar com despesa Iceorrente de qualquer rifrão, sed a qual for, desde que praticada por seus 
empregados na execução dos serviços ou o recinto da CONTRATANTE, 

1.7 - assumir inteira le total responsabilidade nela exçcução do projeto, pela resistência, 
estanquudade e estabilidade de todas as struturas da obra a executar, 

1.8.  -verificar e comparatodos os desenhos fornecidos para execução dos serviços 

a) no caso de fa ás, êrros, discrepâncias ou omissões bem, ainda, transgressões as Normas 

TVSÂOJO5fl4°120 
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H 	EstadodoPará 
«OVERNO MUNICIPAL DE ACÁRA 	 4$W' 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSCA-FUNDEE 

Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita a 
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento cios serviços 

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as dias expensas, no total ou em parte, os 
seiviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções rc s iltantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, 

1 10 - providenciar, por, conta própria, toda a sinalização necessária a execução dos serv ços, no 
sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

1.11 - fornecer instalações adequadas pata a fiscalização dos serviços de reforma e adequação, 

1.11 2 - instalar uma place de identificação da obra com os dados necessários e na forma da leg siação 
,,pertinente; 

1 13 - remover o entulhc e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o Período de execução e, especialmente, ao seu final, 

1 14 - prestar a garantia ç m relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § P'do art. 56 da Lei n°8666/93, 

1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles pr ele formalmente indicados, acesso as 
suas instalações e a todos os locais onde stiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto, 

116 - comunicar a Administração da CONTRnTANTE, pr escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e pretar os esclarecimenos que julgar necessario, 

1.17 - responsabilizar-s '  pela construção, operação, manuterão e segurança do canteiro dc obras, 
vigilância, organização e manutenção]do esquema de prevenção de incendio, bem como outras consruções 
provisorias necessárias, conforme prev to nas Especificações Técnicas iokstantes  do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n° 2/2018-100502, 

1 18 - responsabilizar-sç elas despesas decorrentes da rejeiç de equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos a 1  irretados por esta rt'eição,  

responsabilizar-se por todo transporte necessário a pustação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, teste ou provas neces' anos, inclusive os mal executados, 

1.20 - providenciar, a suas expensas, atestado de simihi 1 idade de desempenho dos materiais 
apresenl çidos, junto a instituições ou ftin4ações capacitadas para este fim, qu sndo do uso de similar ao dek' !to nas 
Especificações Tecnicas constantes do 1 Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-100502, sempre :  ue a 
fiscalização da CONTRATANTE julgarj ecessario, 

1.21 - exigir de seus su contratados, se for o caso, copia da kRT dos serviços a serem reaíizados, 
apresentando-a a Unidade de fiscahzaçãó da CONTRATANTE, quando solicit.do, 

1.22 - responsabilizar-s peia perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
obrigando-se a prestar assistência tecu ¶ a e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos 
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Estado do Pará 
Ø3VERNOMUNIc1PALDEACMtÁ 

FUNDO DE MANUF. E DES. DA FD(JCAÇÃO  BÁStCA-FUNDEB 

trabalhos; 

1.23 - submeter a aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva rapacidade técnica do responsável te cnico que, porventura, venha a substituir 
o originalmente rndicado, 

1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
da data da.  emissão do Termo de Recebimento Definitivo, confirme artigo 61& do Código Civil Brasileiro, 

1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1,24 e desta Clausula, a CONTRATADA 
devera, sob pena de ser incluída no çadastro de empresas suspensas de articipar em licitação realizada, pelo 
CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo mx amo de 15 (quinze) dias, comido da 
comuniu ção oficial, e 

1,26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condioes de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-100502.. r  

2 Caberá, ainda, a CONTRATADA, como parte de suar obrigações 

2 1 - efetuar o registro 4st. Contrato no Conselho Regional de,  Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CREA, 

2. 12 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logrdouros públicos- 

23 - remanej ar quaisquei redes ou empecilhos, porventura existentes ,no local da obra, e 

2.4 - cumprir cada uma uis normas regulamentadoras sobre Medicina ,6 Segurança do Trabalho,  

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - 4»&s OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1 A CONTRATADA cabera, airda 

1 1 - 

 

assumir a responsaiiidade por todos os encargos previ1nciarios e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vig1, obrigando-se a salda-los na epoca popria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vinculo empregaticio tm  a CONTRATANTE, 

1.2 - assumir, também, i responsabilidade por todas as providências e obrigações estabe1e 'das na 
legislação especifica de acidentes -  traalho, quando, em ocorrência da esp&ie, forem vitimas os seus empegados 
no decorrer do fornecimento e do desfripenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE, 

1 
13 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a 

execução dos serviços, originariamente cki v9ulada por prevenção, conexão ou continência, e 

1.4 - assumir, ainda, a rL sponsabilidade pelos encargos fiscas, e comerciais resultantes da execução 
deste Contrato 

t35 



Estado do Para 
GiVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 jp 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BM1CA-FUNDEB 	(f49j'g 

2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual CONTRJ  kTADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com a CONTRATANTE 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - L&S OBRIGAÇÕES GERAIS 

1 Deverá a CONTRATADA obrervar, também, o seguinte 

LI -  - é expressamente proibida a contratação de servidor k?ertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência de ,Le co*trato, 

1.2 - e expressamente pi obida, também, a veiculacão de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
trLiouver previa autorização da AdmimstnK ãi da CONTRATANTE; e 

1.3. - e vedada a subconti itação total dos serviços objeto deste Contrato, 

1 3 1 - a subcoitratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração da CON1RATANTE 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DA RESPONSABILIDADE T!SCNICA  PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

1 Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade 1 ecnica-
ART reativa aos serviços objeto da pres i' te licitação, de acordo com a legislação vigente 

2 O responsável tecmco pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vinculo formal tom a 
CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilita s  ão do certame 1v itatorio da TOMADA DE PREÇOS n° 
212018-W0502 	 liii 1 

CLAU1LA DECIMA QUARTA - . ACOMPANHAMENTO E DA F CALIZAÇÃO 

Durante o período, de vigên a deste Contrato, a execução dos' trviços de reforma e adequação serão 
acompanhados e fiscalizados por Com são da CONTRA ANTE, para 

e 	
tais instituida, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-Ia e subsidia-la de , iformações pertin tes a es sa atnbi 	, devendo 

1.1 - promover as aval "  ções das etapas e ecutadas, obsen ido o disposto no Cronograzia Fisico- 
Finan 

1

ceiro, e 	
" 

L2,- atestar os doe 	tos referentes a inclusão de e 	tapa, nos termos deste Contratj, para 
efeito de pagamento 

2 Alem do aconpanhamento e t fiscalização dos serviços, o Titul Ia CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, amd ustar qualquer abalho que este$ c,ndo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida rnar necessária.  

,, A CONTRATADA deve indicar prepost , a ser subm " a aprovação da Adnnmstr ição da 
CONTRATANTE, durante o período 	'igência deste Co trato, para repr , ta-la sempre que for necessário TV SÃO 
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FUNDO DE MÀjNUT E DES. DA EDUCAÇÃO sÁst -FUNDER 	(g sc 

1 1 - Somente serão pagos quantitativos efetivamente medido pela fiscalização, 

1.2 - as medições serão c.,Ueadas pela fiscalização, obedeceri e o seguinte 

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronor na Físico-Financeiro, quandu serão 
feitas as medições pela Comissão fisccl&dora da CONTRATANTE, c ierando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados, tornarl pit base as especificações e os desçit do projeto, 

1.12 2 - serão emitidos os Boletins 4e Medição dos SL ços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acordo do Responsa 'el 'Técnico, o qual fic1 a com uma ds as, 

as mediçiWs deverão ser solicitadas rela CCN 	TADA ate o 3° (terceiro) dia uni 
cio mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a m ri Io.  

1.3 - A critério da fiscal izção e no exclusivo interesse da CC) TRATANTE, as medições poderão ão 
ser feita considerando-se os materiais i,, equipamentos fornecidos e deposita 1 no canteiro da obra Neste caso, o 
valor a ser levado em conta para efeitr le pagamento seta o custo dos mat iais e equipamentos constè' ite das 
composições de custos unitários apresenta is pela CONTRATADA 

1.11- 1- entende 	por custo a cotação de preço ap psentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS 110 212018-100502F menos o BDI cnntrat7aal, e 

1.12- 2- o BDI relativo aos materiais equipamentos, em, ainda, a parcela dos serviços 
relativos t mão-de-obra e respectivo BDI, ,erão pagos após a efetiva e comj't aplicação dos materiais e instalação 
dos equipamentos 

1.4. 1 -  as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e el l ítregues pela CONTRATADA a 
CONTR tTANTE, para fins de liquidação pagamento, ate o dia 22 de cada i , de forma a garantir o recolhimento 
das importâncias rendas relativas a cot nl'w4ão  previdenciaria no prazo estab lecido na alínea "b", inciso 1 artigo 
30,da Lei n°8212/91 

1.4.1 - No caso de notas fiscais/faturaç serem emitida 'e entregues a CONTRATANTE em 
lata posterior a indicada no item anteti01 era imputado a CONTRATADA pagamento dos eventuais encargos 
morator'( s decorrentes 

.1.5 - 0  pagamento meita dos serviços somente poderá ser, e tuado após a apresentação cia nota 
fiscal/finara atestada por, servidor desigua1o, conforme dispostc no art. 67'C Lei n° 8666/93, e verificação da 
regularidade da CONTRATADA junto 4 Se'guridade Social - CND e ao Fum o fie Garantia por Tempo de Serviço 
CRF 

2 O pagamento da primeira fawrq/iota fiscal somente poderá ocon se acompanhada dos comp r vantes 
dos seguintes documentos; 1  

2 V-  Registro da obra n Cl 

22- Matricula da obra nó INSS; e 

2 3 
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FUNDO DE 1 [ANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁ 

3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento 
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em peri 
de acordo com as especificações apresertadas e aceitas 

4 A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os 
indenizações devidas pela CONTRATAI A nos termos deste Codtrato 

5 Nenhum pagamento seta efetu ao a CONTRATADA e'X uanto pen li 
financeira e previdenciaria, sem que issc gere direito a alteração de preços, ( Ji 

penalidade à CONTRATANTE. 

6. Nos casos de evefituais atrasos de pagamento, desde que a coi11 
'Nguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação final 

entre a data acima referida e a corres 1  ondente ao efetivo adimplemento ca 
aplicação da seguinte formula 

EM = 1 x N x VP 

Onde 

EM = Encargos moratorios, 
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagam 
VP = Valor da parcela a ser paga 

1 = taxa je compensação financeira = 0,00016438, assim apurado 

= (FXIIOO) 1 = (6/100) 1 = 0,OO( x6438 

365 	365 

= Percentual da taxa anual = 6% 

6 1 - A compensação fiwinceira prevista nesta Clausula será ii ri 
da ocorrência. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERAÇÃO  DO CONTRATO 

1 O presente Contrato poderá, ser alterado, nos casos previstos no ai ti,  
haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação oa 
este Contato 

2.1  A CONTRATANTE poderá & ierar unilateralmente este contrato n 

2.1 - quando houver mL iricação do projeto ou das especifica(  
aos seus objetivos, e 

12 - quando necessária a modificação do valor contran al 
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no ato da atestação, os serviços 
s condições de funcionamento ou 

es correspondentes a muitas, ou 

de liquidação qualquer obrigação 
1sação financeira ou aplicação de 

TADA não tenha concorrido de 
rã devida pela 'CONTRATANTE, 
-cela, será calculada mediante a 

[to; 

na fatura/nota, fiscal seguinte ao 

65 da Lei n° 8 666/93, desde que 
levidas justificativas, adequadas a 

uifites casos: 

s, para melhor adequação técnica 

m decorrência de acréscino ou 
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FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÂ\1CA-FUNDEB 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no alugo 65 da Leide Licitações 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVJÇOS 

3. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido ate o limite de % (vinte e cinco por ceiito), confol ne disposto no artigo 65, paragrafos 1° 
e 2°, da Lei n° 8.666/93.  

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesma', condições licitadas os acrescraos ou 
Supressões que se fizerem necessários, alí o limite ora previsto, calculado sobro o valor contratado, e 

1.2 - nenhum acréscimo nodera exceder o limite estabelecido nesta clausula, e 

13 - nenhuma supressti poderá exceder 25% do valor wicial atualizado do contrato, salvo as 
upressnes resultantes do acordo celebra/o entre as partes 

2 Em caso de supressão dos sei viços, se a CONTRATADA já houvei adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE peles ,  custos de .iquisição regitlarmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo cal er indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES 

1 O atraso injustificado na execuão dos serviços ou o descunipninento das obrigações estabelecidas neste 
Contrate sujeitará a CONTRATADA a multade 0,3% (zero virgula três por cento) por dia e por ocorrênci2 sobre o 
valor total deste Contrato, ate o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, una vez 
comunicada oficialmente 

' Pela mexecução total ou par tal do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podem, garanti4 a previa 
defesa, apácar a CONTRATADA as seguintes sanções 

2.1 - advertência, 

2 2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total co tratado, no caso de inexecuçao deste 
Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oii ml, 

2.3 - suspensão temperaria de participar em licitação 	impedimento de contratar com a 
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, 

2.4-  declaração de inidone1dade para licitar ou contratar 'm a Administração Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes ia punição ou ate que seja pronici 1 ,1Ada a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, qu será concedida sempre que a CO L PRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorri lo o prazo da sanção aplicada com ba ,e no subitem anterior.  

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA e 4ara sujeita as penalidades tratedas no 
item ant,nor 

3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 
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Clausui a Sexta, 

3.2 - pelo atraso na exeenção da obra, em relação ao prazo proposto e aceito, 

3. 3  - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Crongrama Físico-Financeiro, 

3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier 
a ser reiçitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo d4 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado 4 data da rejeição, e 

3.5 - pela recusa em refa 'er qualquer serviço que vier a ser re j  itado caracterizada se a medida não se 
efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 'ou no prazo para tanto estabelec4o pela fiscalização, contado da (lata de 
rejeição.£  

3.6 - pelo descumpnmer o de alguma das Clausulas e dos pr os estipulados neste Contrato e em sua 
proposta 

4 Atem das penalidades citadas a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as demis penalidades referidas no Capi aio IV 
da Lei tj' 8 666/93 

5 Comprovado o impedimento nu reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos andados no item 3 desta Cláusula, a 
CONTRATADA ficara isenta das penahlades mencionadas 

t) As sanções de advertência, 'isensão temporária de participar en licitação e impedimento de contratar 
com a Administração da CONTRATeNTE, e declaração de inidoneid de para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser apli adas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DA RESCISÃO 

1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei ri' 8.666/93. 3 

1.1 - Os casos de resci ão contratual deve ão ser formalmente motivados nos autos do p'ocesso, 
assegurdo o contraditório e a ampla defsa 

A rescisão deste Contrato podi a ser- 

2.1 - determinada por Fito unilateral e escrito da Administ ição da CONTRATANTE, no casos 
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, ncniflcando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

22 - amigável, por acorto entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
convem encia para a Administração da CONTRATANTE; e 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente soore a matéria,;  
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3. A rescisão administrativa mi amigável devera ser precedida de :utorização escrita e fundamer ada da 
autoridade competente 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA DAS CONSIDERAÇÕES ESPEC [FICAS 

1 As duvidas e/ou omissões, poiv ntura existentes nas Especificaçócilconstantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS no 2/2018-100502, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 1  

2 Todos os trabalhos deverão ser executados por, mão-de-obra quahftrada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das 'ormas técnicas .da ABNT, co' ríspondentes a cada serviço constz;Áites das Especificações 

1 A CONTRATADA ficara obi gada a executar fielmente os serviç programados nas especificaçoes, não 
5L adini 'rido modificações sem a previa onsulta e concordância da CONTRA Ç ANTE 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - !)A VINCULAÇÃO AO EDITAL L A PROPOSTA DA CONTRA lADA 

1 Este Contrato fica vinculado tos termos da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-100502, cuja realização 
decorre da autorização da CONTRATAM') E, constante do processo licitatorio no 2/2018-100502, e aos ternos; das 
propostas da CONTRATADA.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - P0 F6RO 

1 As questtes decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de ACAR4, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privtlegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alui i "d" da Constituição Federal' 

2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de ii aI teor 
e form, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e nUas testemunhas abaixo 

ACAR -PA, em de 	 dê 

CONTRATANTE 	CONTRA FADA(0) 

TESTEMUNHAS 

2  
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